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Měsíc únor pomalu končí a s ním i zima. Na začátku března ovšem budeme 

mít týden jarních prázdnin, a tak vám, kteří je budete trávit s rodiči na 

horách, přeji, abyste si užili poslední zimní dny. Pak už nás snad čeká 

slunečné jaro. 

 

     Ani tento měsíc jsme nezaháleli a zúčastnili se několika soutěží – 

vědomostních olympiád a také proběhlo okresní kolo soutěže AMAVET.  

 

Dále na Vás čekají vtipy, pohádka, něco pro volnou chvíli, nebo se dočtete  

o tom, co v únoru podnikly děti ze školní družiny.  

 

Tereza Paříková 
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3.  2. – jsme si užili jednodenní pololetní prázdniny 

6. 2. – druháčci zahájili plavecký výcvik 

6. 2. – osmáci a deváťáci zhlédli divadelní představení Lucerna ve VČD 

7. 2. – také třeťáci začali jezdit na hodiny plaveckého výcviku 

6. – 10. 2. – páťáci si ověřovali své znalosti a dovednosti v testech KALIBRO 

8. – 10. 2. - proběhly besedy žáků druhého stupně s městskou policií 

15. – 16. 2. – děti z prvního stupně se seznamovaly se „Smysly zvířat“ 

16. 2. – v okresním kole soutěže AMAVET nás reprezentovali žáci 2. stupně 

s pěti projekty 

23. 2. – proběhl preventivní program společnosti SEMIRAMIS pro šesťáky 

23. 2. – druháci se učili, jak mít „Zdravé zoubky“ 
 

 

 

V měsíci únoru proběhla okresní kola několika olympiád, ve kterých nás 

úspěšně reprezentovali žáci naší školy. 

Hana Jadrná z 9. B se umístila na 5. místě v okresním kole dějepisné 

olympiády a postoupila do krajského kola. Zároveň obsadila krásné 10. místo 

v okresním kole olympiády v českém jazyce. 

Jakub Šternberský z 9. B se v okresním kole matematické olympiády umístil 

na 11. místě a postoupil do krajského kola. 

Ondřej Lebeda z 9. B vybojoval 8. místo v okresním kole zeměpisné 

olympiády. 

Blahopřejeme a držíme palce v krajských kolech. 
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Žáci naší školy se zúčastnili okresního kola Festivalu vědy a techniky pro 

děti a mládež. Deset žáků s pěti projekty se ucházelo o postup do krajského 

kola. Každý projekt byl něčím zvláštní. Žáci doufali, že porotu svým 

výkladem zaujali a budou pokračovat dále.  

Bohužel jeden z projektů nepostoupil, přestože se hodně lidem zdálo, že 

projekt byl velice dobře zpracovaný a jeho obhajoba byla také velice 

zdařilá. O to více jsme mladé odhodlané dívce drželi palce potom, co její 

kamarádka, která s ní na projektu pracovala, musela neodkladně odjet. 

Přestože celý výklad zůstal na ní, zvládla to velice dobře a já osobně 

nechápu, proč nepostoupila.  

 

Do krajského kola postoupily projekty 

- Odpadky v našem obvodě  - Jana Dvořáková a Denisa Letková  

- Plísně škodí nejen v potravinách - Alena Pejchalová a Natálie Zemanová 

- Animovaný film - Šimon Blažek Jaroslav Havlíček a Zdeněk Douša 

- RCM - Filip Bartek a Vladan Matějka 
 

Všem děkujeme za reprezentaci a přejeme hodně štěstí v krajském 

kole, které proběhne 16. a 17. března v pardubickém Ideonu.  

Jana Dvořáková 
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Biatlon 

 

Biatlon je zimní sport, kombinující běh na lyžích a střelbu z malorážné 

pušky. Existuje také letní biatlon, kde běh na lyžích nahrazuje běžný běh, 

jízda na kolečkových lyžích apod. Třetím, poněkud méně obvyklým odvětvím, 

je tzv. skiarc, neboli lukostřelecký biatlon, kde je střelba z malorážné 

zbraně zaměněna za střelbu z luku. 

 

Historie 

Počátky biatlonu sahají do středověku, kdy se však jednalo spíše o přežití, 

než o sportovní vyžití, jako je tomu nyní. Již před 5000 lety se v horských 

oblastech řeckých, římských a čínských provincií lovilo za pomocí lyží a 

zbraně. 

Později se biatlon využíval především na vojenské účely. Důkazem toho 

budiž první závod uskutečněný v Norsku roku 1776 mezi tamějšími strážci 

hranice se Švédskem… Tradice tohoto závodu se udržela až do roku 1818. 

První závod „běhu vojenských hlídek“ (neboli biatlonu) mimo Norsko byl 

uskutečněn roku 1902 v Německu.  

 

 

 

 
 

Jana Červenáková 
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Únor byl pro družinové děti měsícem karnevalu, všechny děti si vyzkoušely 

jaké to je být třeba princeznou, klaunem, pirátem, spidermanem nebo 

kovbojem. Paní družinářky také připravily zábavné soutěže se sladkými 

cenami. Děti si tak krásně užily páteční odpoledne s kamarády a rodiči. 

 

 

 

Eliška Krejzová, Hana Jadrná 
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Dne 20. února jsme my tři holky opět připravily pro děti ve školní družině 

akci tentokrát na téma měsíce.  

Nejdřív jsme jim daly křížovku, potom jsme je rozdělily do skupin a potom 

jsme je naučily písničku, která se jmenovala měsíce. 

 

 
 

Adéla Žažová, Veronika Tichá, Karolína Křivková
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O zvídavém koťátku 

 

Žilo bylo jedno zvídavé koťátko. Pořád ho něco zajímalo a jednou se zeptalo 

své maminky: „Proč se kočky myjí jazykem?“ 

„Protože my kočky nemáme vodu rády.“ 

 

„A proč kočky chytají myši a ne třeba hlemýždě?“ 

„My kočky chytáme myši, protože jich je hodně a navíc jsou rychlé. Chytat 

hlemýždě by nebyla vůbec žádná zábava.“ 

 

„A proč lidé musí smýkat dmýchadlo?“ 

„Protože bez něj by se nerozhořel oheň a neupekli by nám dobré masíčko.“ 

„Já si myslím, že hmyz si nemůže sednout na pampelišku, protože je na ní 

hodně chmýří.“ 

„Tak to se mýlíš, milé kotě! Chmýří z pampelišky opadne, a pak si na ni může 

hmyz sednout.“ 

 

„A proč nebydlíme v Litomyšli?“ 

„Protože tady je to krásné, tak proč se stěhovat?“ 

 

„A proč lidé mýtí stromy?“ 

„Protože ty stromy byly už hodně staré a spadly by.“ 

 

„A proč za sebou lidé zamykají, když odchází z domu?“ 

„Aby se jim do domu někdo nedostal. A přestaň se už tady ochomýtat a jdi 

si radši hrát ven! Myslím, že je nejvyšší čas jít trénovat lov myší.“ 

 

 

 

Zuzana Matějová 
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Svátek svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn) se slaví každý rok  

14. února jako svátek lásky a zamilovaných. Je to den, kdy si lidé posílají 

z lásky dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice.  

 

Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia, který se slavil ve 

starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“ vloženy 

lístečky se jmény dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž 

jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ v následujícím roce.  

 

Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého 

Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, zakazoval 

svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat 

doma u svých rodin a odmítali bojovat. Valentýn navzdory vládci tajně 

oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 14. února. Svátek 

Luprecalia splynul s oslavami mučednictví svatého Valentýna a vznikl 

romantický svátek, který se slaví právě 14. února.  

 

K Valentýnu se váže celá řada zvyků. Jedná se především o společnou oslavu 

svátku zamilovanými páry, darování valentynských přáníček – vyznání lásky 

(tzv. Valentýnky) nebo uzamykání zámečků lásky, které ovšem původně s 

Valentýnem nesouviselo. 

 

Pavla Jadrná 
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Moderní pětiboj - vypracovala loňská 7. A 
Moderní pětiboj se skládá z pěti disciplín. 

 Šerm 

 Plavání 

 Jízda na koni (parkur) 

 Běh + Střelba 

Šerm 
V šermu kordem se utkání se odehrává na planši o rozměrech 14 x 1,5 m.  

V individuálním závodě probíhá soutěž systémem "každý s každým" na jeden 

vítězný zásah. Pokud v časovém limitu jedné minuty nikdo nezvítězí, jsou oba 

soupeři považováni za poražené. Vítězství v 70 % duelů znamená 250 

pětibojařských bodů. Při klasické finálové soutěži s 36 účastníky má jedno 

vítězství hodnotu 6 bodů. Tento bodový rozdíl představuje v závěrečném běhu 

časovou diferenci 6 s. 

Plavání 
Individuální soutěž obsahuje disciplínu 200 m volný způsob. Hranici 250 

pětibojařských bodů odpovídá pro obě kategorie čas 2:30,00. Každých 0,33 s má 

hodnotu 1 bodu odpovídající v závěrečném běhu časovému handicapu 1 s. 

Jízda na koni (Parkur) 
Obsahem této disciplíny je parkúrové skákání. Závodník má v rámci soutěže za 

úkol překonat parkúr s 12 překážkami, resp. 15 skoky. v seniorské kategorii 

minimálně 7 skoků vysokých 120 cm, což odpovídá jezdecké úrovni stupně "L". 

Koně dodává do soutěže pořadatel a závodníkům jsou přiřazeni losem. Před vlastní 

soutěžní jízdou má závodník 20 minut na seznámení s koněm včetně pěti 

zkušebních skoků. Bezchybné absolvování parkúru v časovém limitu je ohodnoceno 

300 pětibojařskými body. Všechny chyby na parkúru a překročení časového limitu 

je penalizováno. 

Střelba + Běh 
Spojuje dvě disciplíny - střelbu z laserové pistole a běh - do jedné společné části. 

O profilu tratě a jejím povrchu rozhoduje pořadatel, který musí dodržet pravidla 

o maximálním stoupání, celkovém převýšení a minimální délce jednoho okruhu. 

Závodníci startují do této části handicapovým systémem, časové odstupy jsou 

vypočítány na základě výsledků dosažených v předchozích třech disciplínách 



Školní noviny ……………………………………………………………… únor 2017 

10 
 

(šermu, plavání a jízdě na koni). Celková délka běžecké tratě je 3200 m a je 

rozdělena do čtyř osmisetmetrových úseků. Před každým běžeckým úsekem 

absolvují závodníci na speciálně zkonstruované střelnici střeleckou položku do 

terče o průměru 59,5 mm vzdáleného 10 m. Maximální časový limit na každou sérii 

je 50 vteřin, během nichž mají pětibojaři za úkol zasáhnout v co nejkratším čase 

5 x určený cíl. Počet ran není omezen, čas strávený na střelnici a běžecké trati se 

sčítá. Za celkový čas 13:20 získává pětibojař 500 b., každá vteřina nad anebo pod 

tuto hranici odpovídá 1bodu. 

 

Úkoly: 
Opravte disciplíny moderního pětiboje 

ršem………………………………………  ánílapv………………………………………… 

jopětib…………………………………….  ěhb……………………………………………  

kurrap .......................................... elbstřa………………………………………… 
 

Spojte  rozdělená slova 

še        ěh  

b     elba 

plav    rm 

par   ání 

stř   kur 

 

Tajenka: 

1. Vyhrávají pouze ……… .   

2. Střílí se z ………. . 

3. Plave se ve ………. . 

4. Parkurem se dostáváme přes ………  

5. Při šermu se používá ……. . 

6. Vyhrát ……. důležité. 

7. Na koni se …….. . 

 

 

 1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           
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Nebylo nutné sošku vyměňovat tajně. Holčička nám to celé usnadnila, chtěla 

totiž na záchod. A tak tam její mamka šla s ní a nás poprosila, ať jim 

pohlídáme věci. A tak jsem sošku v klidu a pohodě vyměnila. Když pak paní 

přišla, rozloučily jsme se a odešly. 

 

"Kam jdeme teď?" ptala se Klára. 

"No přece ke kočičímu jezeru!"  

 

A tak jsme šly. Na leknínu byl další papír.  

Klára četla: Položte kočičí sošku do dutiny té velké košaté vrby  
u jezera. A pak si přečtěte další instrukce. 
 

Tak jsme to udělaly. Jakmile zapadla soška do vrby, na leknínu se objevil 

druhý papír.  

 

Na něm psali - druhá kočičí soška se schovává přímo u vás ve škole.  

 

Po cestě do školy jsme byly trochu nervózní. Vůbec jsme nevěděly, kde 

začneme hledat. "Když budeš uvažovat logicky, tak soška bude někde, kde ji 

jen tak někdo nenajde," přemýšlela Klára. 

 

"To nevíš jistě, protože ta předchozí nebyla schovaná vůbec, byla přímo ve 

výloze obchodu!" 

"To máš pravdu." 
 

 

Zuzana Matějová 
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Kladruby nad Labem 

Hřebčín v Kladrubech nad Labem je jedním z nejstarších hřebčínů na světě 

a zároveň je domovem nejstaršího původního plemena koní - koně 

starokladrubského. 

Areál hřebčína se rozkládá na ploše 1200 hektarů v Polabské nížině 

nedaleko Pardubic.  

Tradice chovu koní v Kladrubech nad Labem sahá minimálně do poloviny  

14. století. Více než 300 let (1579 - 1918) byl pak císařským dvorním 

hřebčínem, který zajišťoval koně pro císařský a královský dvůr v Praze a ve 

Vídni. 

V Kladrubech si můžete prohlédnout hřebčín, zámek, vodárenskou vyhlídku, 

nebo můžete sednout na kolo a dojet třeba do nedaleké vesnice Kolesa, kde 

je velké dostihové závodiště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ondřej Huňáček 
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Sejdou se tři muži v hospodě a u piva si povídají. Najednou se jeden z nich 

zarazí a říká: „To je zvláštní, každý z nás se jmenuje jinak a zároveň každé 

z našich jmen je povoláním jednoho z nás!“ Na to mu druhý kamarád 

odpovídá: „A ještě zajímavější je, že ani jeden z nás nemá stejné jméno jako 

povolání!“ Na to se ozve ten, který je řezníkem v nedalekém řeznictví: „No 

vidíte, to máte pravdu, pane Zámečníku.“ Jaké povolání vykonává pan 

Truhlář? 

 

Pokud hodíte správně bumerang tak se k vám vrátí. Spousta lidí to umí a 

vlastně na tom nic není. Dokážete ale hodit míček tak, aby se vám vrátil? 

Míček při tom nesmí do ničeho narazit, nesmí být k ničemu připevněný a 

nikdo jiný se ho nesmí dotknout. 

 

Kolik musí být ve skupině lidí, aby se určitě alespoň dva z nich narodili ve 

stejném měsíci? 

 

Máte 9 zlatých mincí s tím, že jedna mince je falešná, ale nevíte, která to 

je. Pouze víte, že je falešná mince o něco lehčí než ty ostatní. Máte 

rovnoramennou váhu, ale můžete na ní vážit jen dvakrát. Jakým postupem 

zjistíte, která mince je falešná. Mince jsou od sebe k nerozeznání a jinak, 

než přesným vážením se lehčí mince poznat nedá. Mimo falešnou minci, která 

váží méně, je váha všech ostatních mincí naprosto stejná. 

 

Ondřej Lebeda 
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Tak děti, dnes se budeme fotit. Pěkně se na fotce usmívejte, to bude 

taková památka. A když za dvacet roků vezmete tu fotku do rukou, podíváte 

se na ni a řeknete, tak toto je Petr, ten je dnes chemik a toto je Anča, ta 

má už šest dětí a pěknou rodinku. A ze zadní lavice se ozve: "A toto byla 

naše učitelka a ta je už dnes mrtvá. 
 

Pan učitel: „Ondřeji, jak to, že ses včera neučil na test?!“ Ondra: „Když on 

včera umíral jeden kluk.“ Pan učitel: „Panebože, a žije ještě?“ 

Ondra: „Já nevím. Já ten film ještě nedokoukal.“ 
 

Ptá se paní učitelka dětí ve škole: „Věděl by někdo z vás, kdo je nejbohatší 

člověk na světě?“ Přihlásí se Pepíček: „Prosím, Dana!“ „A proč zrovna Dana?“ 

„Protože všichni musí platit Daně!“ 
 

Paní učitelka se ptá dětí: „Tak a děti: ukažme si, kde leží Amerika.“ 

Ondra se přihlásí a paní učitelka ho vyvolá k tabuli. Ondra na mapě ukáže 

Ameriku a paní učitelka ho pochválí a řekne: „Tak a děti, víte, kdo objevil 

Ameriku?“ Anička se přihlásí a odpoví: „Ondra!" 
 

Při hodině tělocviku si žáci lehají na záda a napodobují jízdu na kole. 

„Pavlíku, proč necvičíš s ostatními?“ „Zrovna jedu z kopce.“ 
 

Do školy přijde inspektor. Ptá se jednoho žáka, jestli ví, proč je osa glóbusu 

nakřivo. Žák v rozpacích odpoví, že on to neudělal. Inspektor vyzve tedy 

učitele, aby to žákům vysvětlil. Učitel zrudne a praví: „Opravdu je to tak, 

pane inspektore, dostali jsme ten glóbus takhle už z obchodu.“ Inspektor 

pak vypráví celou záležitost řediteli. Ten vybuchne: „Stokrát jsem tomu 

učiteli říkal, aby nenakupoval ve slevách.“ 
 

Ve škole učitelka varuje děti: „Nesmíte líbat zvířata, protože se takhle 

můžou šířit různé nemoci. Zná někdo nějaký příklad?“ „Já,“ hlásí se Lukáš, 

„moje tetička pořád líbala papouška.“ „A co se stalo?“ „Papoušek chcípl!“ 

 

Anna Danihelková 
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Zajímavosti: 

Víte, že … 

… čím více šťastní jste, tím méně spánku potřebujete? 

… na světě je průměrně 6 lidí, kteří vypadají jako vy? 

… škola netestuje vaši inteligenci, ale vaši paměť? 

… lidé s kreativní myslí mají problém v noci usnout? 

… dobří lháři jsou dobří v odhalování lží jiných? 
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Tereza Hatlapatková, Ester Zavadilová, Adéla Rýznarová 


