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POZOR, POZOR!!! 
Vážení čtenáři,  

máme pro Vás výhodnou nabídku, pokud rádi píšete a bavilo by Vás psát do školního 
časopisu články na témata, která Vás zajímají, kontaktujte naše redaktory, nebo přijďte mezi 

nás ve středu od 14:00. 
Těšíme se na Vás.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                   Pan učitel Přemysl Jurák 

 
Rozhodli jsme se pro Vás vytvořit rubriku o učitelích. V každém vydání pro Vás 
vyzpovídáme jednoho učitele. Otázky na učitele můžete navrhnout i Vy! Stačí, 
když to řeknete někomu z redakce. 

1. Jaké předměty jste měl rád na základní škole? 

Měl jsem rád všechny kromě tělesné výchovy. 

2. Chtěl jste být učitelem? 

Nechtěl. Chtěl jsem být strojvedoucí,  nebo řidič autobusu. 

3. Líbí se Vám na naší škole? Kde jste učil předtím? 

Líbí se mi. Učil jsem na Zálešné. 

4. Jakou hudbu posloucháte nejraději? 

Rád poslouchám 70. ‐ 80. léta, moravský a slovenský folklor. 

5. Jak trávíte volný čas? 

 Rád chodím do přírody a do hor. Hraju i v cimbálovce. Rád fotím a jezdím 

na kole.                 

6. Které jídlo máte nejraději ? 

  Nejsem vybíravý. Chutná mi leccos. 

 

Tak to bylo pár otázek pro pana učitele Juráka. Děkujeme mu za 

odpovědi. 

                                                          Lucie Pavlíčková a Barbora Vanďurková 

 
 
 



 
 
 

VAROVÁNÍ!!  
Následující článek je z velké částí o již zmíněném klubu a pokud jste jeho odpůrci, není Vaší povinností tento článek číst. Nikdo 

nestojí o Vaše připomínky na téma Chelsea… Děkujeme. 
 

Začátkem října navštívil pan učitel Fiala zápas Chelsea a my jako správní fanoušci jsme chtěli zjistit, 
jaké to bylo vidět všechny fotbalové legendy na jednom místě… 

Nejdříve však několik základních informací o klubu:  
Chelsea FC je anglický fotbalový klub z londýnské jihozápadní čtvrti Fulham. Klub byl založen v roce 
1905. Domácím stadionem je Stamford Bridge s kapacitou 41 841 diváků. V sezoně 2011/2012 vyhrála 

Chelsea LIGU MISTRŮ UEFA.  
A nyní již slíbený rozhovor s panem učitelem:  

 
Na jakém zápase jste byl, proti komu se hrálo?  
 
Hráli proti Norwich City. 
 
Jak zápas dopadl?  
 
Chelsea vyhrála, o to ten zážitek byl lepší. (Chelsea 4:1 Norwich City) 
 
Byl Stamford Bridge vyprodaný?  
 
Ano, bylo plno. 
 
Koho z Chelsea máte nejvíce v oblibě, kdo je Váš „vzor“? 
 
Asi nejoblíbenější je u mě Fernando Torres, Frank Lampard a Petr Čech. 
 
A na konec otázka: Líbil se Vám výlet za sportem?  
 
Bylo to skvělé. Úžasný zážitek. 
 

Děkujeme panu učiteli za poskytnutí rozhovoru Barbora+Lucie 
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Mladý Lionel s fotbalem začal už v pouhých pěti letech. Jelikož 
své spoluhráče už od mládí svými výkony zastiňoval, přestoupil 
krátce poté do mnohem slavnějšího klubu, jímž byl mládežnický 
tým Newell´s Old Boys, ve kterém nastupoval i jeho starší bratr 
Rodrigo. Po vyjádření skautů, které má Barca v Jižní Americe, 
klub rozhodl, že třináctiletému mladíkovi dá šanci představit se v 
jejím dresu. FC Barcelona přestěhovala ho a jeho rodinu do 
Barcelony. Během svého prvního zápasu v barcelonských 
barvách vstřelil Messi pět branek a svým výkonem doslova 
uchvátil všechny tehdejší přítomné. Klub rozhodl, že uhradí 
všechny náklady, které budou potřeba na jeho léčení. Lionel je 
útočník s číslem 10. Již ve svém nízkém věku má na svém 
kontě více týmových úspěchů, než mnoho zkušenějších a 
známějších hráčů. S Barcelonou dokázal vybojovat dva ligové 
tituly, vítězství v Lize mistrů, minulý rok i triumf ve španělském 
superpoháru.  

:::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::: 

???KDO BUDE PŘÍŠTĚ??? 
 
                                         



 
 
 

Připravil: Jan Vičík 
 
 
 
 



Tým Jaroslavle přiletěl na 
tréninkový kemp do Zlína! 
Přední celek Kontinentální hokejové ligy Lokomotiv Jaroslavl 
absolvoval ve Zlíně na začátku listopadu týdenní soustředění. Tým 
prošel kompletní obrodou poté, co v září loňského roku tragicky 
zahynulo při letecké nehodě kompletní mužstvo včetně tří Čechů 
Karla Rachůnka, Jana Marka a Josefa Vašíčka.  Ruský klub dal 
nakonec přednost České republice před Švýcarskem, kde mělo 
soustředění původně proběhnout. Vyvrcholením pobytu ve Zlíně 
bylo sehrání přátelského utkání Lokomotivu s extraligovým týmem 
PSG Zlín v pátek 9. listopadu v 17.30 hodin na Zimním stadionu 
Luďka Čajky ve Zlíně. Utkání proběhlo na počest památky 
odchovance zlínského hokeje Karla Rachůnka. Bývalí Rachůnkovi 
spoluhráči a přátelé se zúčastnili úvodního vzpomínkového aktu, 
kdy byl pod střechu haly zavěšen Rachůnkův zlínský dres. Střetly  
se dva osudové Karlovy kluby. 
 

 
 
Výtěžek celé akce jde na charitu, o konkrétních příjemcích rozhodne 
rodina se zástupci města. Velká část určitě půjde postiženým do 
Velehradu, kam Karel často jezdil a podporoval je. Pomáhal také 
sledge hokeji a dalším. Tato akce vynesla milion korun.  
Nakonec skončil zápas s výsledkem 4:1 pro Jaroslavl. 
 
                                                                 Josef Chovanec, 9.A 
 
 



  
  
  
  
  
Sledge hokej vznikl ve Švédsku počátkem 60. let minulého století, kde skupina nadšenců v 
rehabilitačním centru vymyslela první sledge. V roce 1969 se uskutečnilo první mezistátní 
utkání mezi týmy Norska a Švédska. Na počátku 80. let vznikl sledge hokej také ve Velké 
Británii a v Kanadě. Na počátku 90. let se sledge hokejová rodina rozrostla o USA, Japonsko 
a Estonsko. V roce 1994 se sledge hokej poprvé v historii představil na ZPH v norském 
Lillehamru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V České republice vznikl první tým v roce 1999 ve Zlíně. Založili ho tři pánové. 
p. Roman Herink 
p. Petr Julina 
p. David Vrbka 
 
V roce 2002 se přidaly týmy Kolína a Olomouce a mohl se tak začít hrát historicky první 
ročník soutěže pod názvem Český pohár. Jeho prvním vítězem se stali Sedící berani ze Zlína. 
Rok poté vznikly další 2 týmy v Karlových Varech a Českých Budějovicích. Vítězem tohoto 
ročníku České sledge hokejové ligy se stal nováček z Českých Budějovic. V roce 2005 se na 
českém území uskutečnilo mistrovství   Evropy, kde česká reprezentace, v konkurenci 6 
mužstev, obsadila 4. místo. 
V roce 2005 přibyl do české ligy, v pořadí již 6. celek, Sparta Praha. V roce 2007 Česká 
republika obsadila 2. místo na Mistrovství  Evropy v Itálii. O rok později se ČR zúčastnila 
mistrovství světa skupiny B v americkém Bostonu, kde skončila na 2. místě a vybojovala si 
tak právo účasti na MS skupiny A konaném v roce 2009 v Ostravě. Tento turnaj byl zároveň i 
kvalifikací na ZPH 2010, které se konaly v kanadském Vancouveru. 
Díky 5. místu z MS se reprezentace na hry kvalifikovala  a stejný výsledek zopakovala i v 
Kanadě. V roce 2009 vznikl nový klub ve Studénce a v roce 2011 také v Pardubicích. V 
sezoně 2010/2011 se stal hlavním sponzorem sledge hockeyové ligy internetový obchod 
Sportmall a v současné době je tedy ve sportmall sledge hokejové lize celkem 8 týmů. 
 
                        Stránky o sledge hokeji připravil Josef Chovanec, 9.A 



  
 
 
 
Trenér 
Tomáš Sedláček    
 
Asistent trenéra                                          Kustot 
Petr Julina,David Vrbka                                Jaroslav Mikulka 
                                                                                
Doktor                                                           Realizační tým 
Marek Bis                                                     Hanka Julinová                     
Radim Šojdr                                                   Zdeněk Hábl st. 
Pavla Daňková                                               Eva Ostřanská   
Eva Vágnerová                                              Petr Krystýn 
                                                                       Petr Chovanec 
Brankáři                                                       Petr Herink 
Jan Matoušek                                                 
Stanislav Molek                                              
 
Obránci 
Pavel Julina 
Tomáš Mach 
Peter Štít 
Jan Zapletal 
 
Útočníci 
Zdeněk Hábl ml.                                          Erik Fojtík 
David Palát                                                  Miro Kardoš 
Zdeněk Šafránek                                         Tomáš Flídr 
Petr Stodůlka                                               Daniel Sigmund 
Kamil Šnajdr                                               Antonín Juřík 

 



NEJRYCHLEJŠÍ AUTOMOBIL SVĚTA 
 
Londýn - Pod rukama britských vývojářů se právě rodí 
nejrychlejší auto světa, které překoná magickou hranici 
tisíc mil v hodině, tedy přes 1 600 kilometrů za 
hodinu. Zatím existuje jen prototyp, stavba 
skutečného závodníka už ale probíhá. Dlouhý bude 
skoro 13 metrů, maximální rychlosti dosáhne za 40 
vteřin. Za volantem se opět objeví bývalý pilot Andy 
Green, který drží rychlostní rekord z roku 1997, kdy jel 
s vozem Thrust SuperSonic rychlostí 1 228 km/h. 

                                                                                                      

    
 

   Team britských inženýrů navrhoval podobu auta 2 roky. 
Pomáhal jim i speciální program, který dokáže simulovat 
zátěž, kterou musí vůz vydržet. 3D modely ukázaly, jak bude 
vypadat, a hlavně, jak se bude chovat každá součástka. Díky 
simulátoru si pak může nebezpečnou jízdu vyzkoušet každý z 
teamu. 
   Za volantem tryskáče na kolech bude sedět bývalý stíhací 
pilot britského Královského letectva Andy Green. Právě on 
má společně s Richardem Noblem na svědomí předchozí 
rekord. V roce 1997 jel v nevadské poušti rychlostí 1 228 
kilometrů v hodině. 
                                                             Jan Vičík, VII.A 



Minuta smíchu od Martina 
Rodiče mají dvě děti - jednoho pesimistu a druhého velkého optimistu. Na Vánoce chtějí 
rodiče děti vyzkoušet. Pesimistovi vykoupí obchod s hračkami a optimistovi dovezou do 
pokoje kopu koňského hnoje. Zazvoní na zvonec a děti běží do pokoje podívat se na dárky. 
Z pokoje pesimisty se ozývá pláč. "Tolik dárků,všichni mi budou závidět, hračky se budou 
kazit a tolik baterek do nich." Z pokoje optimisty se ozývá smích. Když přijdou do pokoje, 
optimista se přehrabuje v hnoji a říká: "Tolik hnoje, to tu musí být někde koník!" 
 
Byla takhle jednou perfektní ženská, co potkala perfektního chlapa. Po perfektním randění 
měli perfektní svatbu a perfektní líbánky. Jejich celý život byl perfektní. Jednou takhle o 
Vánocích, všechno pod sněhem, který se valil z mraků v hustých chuchvalcích, jeli tihle 
perfektní manželé autem domů, když vidí, jak na ně v chumelenici někdo u krajnice mává. 
Protože to byli perfektní lidi, samozřejmě zastavili a on tam stojí Ježíšek, plný pytel dárků. 
Tak ho naložili. Když je poprosil, rádi mu vyhověli, že mu pomůžou rozvést dárky. Tak 
jezdí po kraji od domu k domu, až na jedné cestě dostali smyk a napálili to do stromu. 
Přežil to jen jeden z nich. Kdo? No, samozřejmě perfektní žena, protože perfektní chlap a 
Ježíšek přece neexistují. A jak to vidí chlap? No, když perfektní chlap a Ježíšek neexistují, 
tak musela řídit perfektní žena, což vysvětluje tu autonehodu. 
 
„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá se v práci pan Urbánek. „Manželka chce, abych 
jí pomohl s vánočním úklidem.”  
„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno!” rezolutně to odmítne ředitel.  
„Děkuji,” oddechne si zaměstnanec. „Věděl jsem, že je na vás spolehnutí.” 
 
 
Zajíc si koupí kolo a projíždí se na louce. Potka medvěda. 
"Kde jsi vzal peníze na kolo, zajíci?" ptá se medvěd. 
"Kdybys medvěde nepil a šetřil, měl bys taky kolo!" 
Za čas se zase potkají a zajíc má motorku. 
"Kde jsi vzal na motorku??" 
"Kdybys nepil, měl bys taky motorku!" 
Za nějaký čas se zajíc projíždí na pasece v novém autě a hledá medvěda, aby se mu 
pochlubil, ale nemůže ho najít. Najednou uslyší nějaký hukot. Podívá se nahoru a on to 
medvěd ve vrtulníku! 
"Kde jsi, prosím tě, vzal na vrtulník!?" 
"Stačilo jen vrátit prázdný lahve!"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Vánoční ozdůbka-andílek 
 
 
 
  
 
Jak na to: 
 
 

 Obkresli si tvary dílů, z kterých budeš anděla sestavovat. 

 

 
 
 
Tělo anděla vystřihni z barevného lesklého papíru. Aby ti šlo lépe 

tvarovat, přetáhni jej několikrát přes hranu desky stolu. Slep k sobě 
rovnoběžné strany. 

 
 
 

   
Vystřihni křídla z barevného papíru, může mít i jinou barvu než 

má tělo. Přelož je napůl a slep obě poloviny k sobě. Potom křídla 
přilep zezadu k andělovi. 

 
 
 
Lepicí páskou přilep poutko ze stužky andělovi zezadu k hlavě. 
Ohni v prstech špičky křídel tak, aby se vlnily dozadu. Vánoční 
anděl je hotov. Pokud si jich vyrobíš víc a z různě barevného 
papíru, budeš mít krásné ozdoby na vánoční stromeček, pod 
kterým najdeš jistě ten nejkrásnější dárek, který si přeješ. 

 
ďBarbora Van urková, 8.B 

 
 
 

Vánoční anděl je hotov. Pokud si jich vyrobíš víc a z různě barevného papíru, budeš mít 
krásné ozdoby na vánoční stromeček, pod kterým najdeš jistě ten nejkrásnější dárek, který si 

přeješ. 

http://www.e-hracky.cz/udelej/image/andel_tisk.gif�


 

   
 
 
 


	Tým Jaroslavle přiletěl na tréninkový kemp do Zlína!

