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Školní televize 

Napadá vás něco k našemu časopisu? 

Nebojte se nás kontaktovat ;)  

Další video týmu školní televize, Michala Hlaváčka, 

Ondry Lepšíka a Dana Cermana, bude skeč  

z matiky, vyjde v průběhu ledna . Video najdete            

na Žákovském webu v sekci Školní TV. 

Rodičovský ples 

Na tuhle akci sice většina z Vás nebude mít přístup, ale 

i tak ji zmíníme, jelikož se koná každý rok a účastníme 

se jí i my, žáci devátých tříd. Spolu s naším 

předtančením a stužkováním je možné vidět i naše 

kostelecké mažoretky Marlen a vystoupení kroužku 

gymnastiky. Lístky pro rodiče můžete zakoupit ve 

sborovně. 
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O olympijských hrách 

ZAJÍMAVOSTI  

Leží moucha na zádech a klepe nožičkama. Letí kolem druha moucha a ptá se: 

"Aerobic?" První: "Ne biolit". 

Ptá se malé hádě táty hada "tati jsme jedovatí" "ne proč se ptáš" "kousnul sem se 

do jazyka" 

 Zajímavostí je skutečnost, že zimní 

olympiády v roce 1940 a 1944, které  

se nekonaly za 2. světové války, nebyly 

označeny číslem. Letní olympiády, které se 

také nekonaly za 1. světové války v roce 

1916 a za 2. světové války v roce 1940 

 a 1944 však mají pořadové číslo. 

 Na olympijských hrách v Turíně dodávala 

Ratibořská firma Gufex puky pro hokejový 

turnaj.  

 V roce 2002 v Salt Lake City Vyhráli 

Kanaďané po padesátileté přestávce 

hokejový turnaj, jejich talismanem byla 

dolarová mince zamrzlá v ledu („lucky 

loonie“). 

Co máte raději? Hokej nebo fotbal? 

ANKETA 

Tentokrát po Vás nechceme, abyste se shodli           

na jednom výsledku. Stačí když se přihlásíte a jeden 

člověk (třeba předseda třídy) zapíše počet hlasů      

do příslušného sloupečku. V případě, že někdo 

doplní hlasy navíc vaše nezapočítáme do výsledků. 

Ankety budeme vybírat v polovině února.  

Hokej Fotbal 
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PARLAMENT 

 

CO NÁS ČEKÁ 

‚Mami, kup mi velblouda!“ "A čím bychom ho krmili?" 

"Tak mi kup toho ze zoologické zahrady, ten se krmit nesmí!" 

Povídá slepice kuřatům: "Kdyby váš táta viděl, jak pořád zlobíte, tak by se na grilu 

otočil!" 

Zpívání na schodech  

Dne 22. prosince pro nás parlament opět uspořádal 

akci Zpívaní na schodech, kde žáci ze všech ročníků 

druhého stupně předvedli hudební vystoupení  

nebo nám přednesli vánoční příběhy. Moderátor  

akce, Matěj Kytlík, pobavil obecenstvo a i přes svoji  

nervozitu odvedl dobrou práci. Děkujeme všem,  

kteří se zúčastnili programu a jeho přípravy. 

 Zeměpisná olympiáda 

 Okresní kolo olympiády v anglickém 

jazyce 

 Chemická olympiáda 

 Největší úspěchy českých                    

reprezentantů na ZOH 2018 

 Přehazovaná starší a mladší žákyně 

 Zimní pětiboj 

 Osmisměrka 

 Výsledky vědomostních olympiád 
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VÝSLEDKY ANKETY 

 

LYŽÁK 

Co vznikne, když se zkříží kráva s želvou? Tele s helmou. Víte, jaký je rozdíl mezi dobrmanem a motorkou? Tak zkuste nakopnout 

dobrmana.  
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Sám doma  1. 
Tři oříšky pro Popelku  2. 

Princezna se zlatou 

hvězdou na čele  5. 

Šíleně smutná 

princezna  4. 

Tři bratři  3. 
Prosíme, příště mějte ankety vyplněné  

s předstihem. Ušetřili byste nám mnoho         

běhání po škole, času a práce.  

Děkujeme. 
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Olympijské hry 

KŘÍŽOVKA 

S Jirkou Hejčlem 

ROZHOVOR 

Jak nejlépe omráčit pštrosa? Vyplašte ho na betonu. Potkají se dvě kočky. Jedna povídá: "Ahoj!" a druha na to: "Meee!" 

"Co prosím tě blbneš?!" "No co, učím se cizí jazyky." 

      __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   

       __  __  __ 

 
Jak se vám líbilo na lyžáku?  

Bylo to suprový. 

Co se vám tam nelíbilo? 

Jedině hroudy sněhu odpoledne na sjezdovce. 

Co na tom bylo nejlepší?  

Všechno. Učitelé a tak. 

Převažovali u vás lyžaři nebo snowboardisti? 

Lyžaři, určitě. 

Jaké jste měli počasí? 

Hezké, slunečno, velmi slunečno. Sněžilo nám tam 

jednou. 

Zranil se někdo? 

Kupodivu nikdo. 

Byli jste spokojeni se sestavou (8 či 7 třídy)? 

Jo určitě. Seznámil jsem se tam s novýma kamarádama. 
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S paní učitelkou Martinou Kalouskovou 

ROZHOVOR 

 

KŘÍŽOVKA 

Letí vrána lesem a praští hlavou do stromu. Po chvilce se vzpamatuje a říká: 

kikiriki, kva…sakra, jak to bylo? 
Chodí medvěd v lednu po lese, naštvaný do všeho kope a nadává: "Já si to kafe v 

září neměl dávat!" 

Jak se vám líbilo na lyžáku?  

Líbilo se mi tam moc. Už pět let jsem na lyžáku nebyla a tak jsem si teď 

zopakovala, jak fajn to je být na horách a ještě s fajn dětma. 

Co se vám tam nelíbilo? 

Jediný, co se mi nelíbilo bylo, že se nám hned druhý den udělalo náledí a 

nemohli jsme vylézt do kopce. 

Co na tom bylo nejlepší?  

Nejlepší bylo, jak se chlapci a dívky z 8.A a ze 7.A dokonale povahově 

sedli, vytvořili úžasnou partu, která na konci týdne byla tak semknutá, že 

jsem si všimla, že ještě do teď drží pohromadě. 

Převažovali u vás lyžaři nebo snowboardisti? 

Lyžaři - jako vždycky. 

Jaké jste měli počasí? 

Měli jsme krásně, trošku nám sněžilo, jinak pak už bylo sluníčko a po-

slední den, pátek, jsme si udělali výlet na hřebeny, kde byl moc hezký 

výhled. 

Zranil se někdo? 

Vůbec. Ani puchýř jsme neošetřovali. Všichni byli dokonale zdraví. 

Byla jste spokojena se sestavou sedmáků a osmáků? 

Všichni si sedli, holky i kluci, sedmáci i osmáci a myslím si, že my s nimi, 

pan učitel Faltys, paní učitelka Drozdíková, Chadimová i já, jsme byli fajn 

parta. 

   1.  Kde se budou konat olympijské hry (město).     

   2.  Sport, ve kterém nás reprezentuje        

  Ondřej Moravec    

   3. Maskot olympijských her 

 4. Příjmení poslední české výherkyně     

  ve snowboardcrossu  

 5.  Symbol letošních her 

 6. Křestní jméno biatlonistky Vítkové  

 7. Stát, ve kterém se konají olympijské hry  

 8. Minulé město konání zimních olympijských her 

 9. Minulý stát konání zimních olympijských her 

 10. Kolikáté v pořadí jsou zimní olympijské hry   

 11. Zkratka zimních olympijských her  

 12. Kolikátého proběhlo slavností zahájení  

 13. V kterém sportu vyniká Martina Sáblíková           
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Jdou dvě žížaly a jedna se ptá: "Kde máš manžela?" "Ale, vytáhli ho na ryby..." 
Slon a mravenec se vlečou pouští. Žár, vedro a nikde ani kapka vody. 
„Už nemůžu,“ naříká slon, „umřu žízní!“ 
„Seber se! Ještě kousek a dám ti napít ze své flašky.“ 

Dějepisná olympiáda – okres  

2. místo – Petr Štěrba, 9.B 

9. místo – Kateřina Adamovská, 9.A 

15. místo – Natálie Šlajová, 9.B 

V okresním kole soutěžilo 37 lidí. 

 

Biologická olympiáda – školní kolo 

Starší 

1. místo – Petr Štěrba, 9.B 

2. místo – Kateřina Sajdlová, 9.B 

3. místo – Martin Urban, 8.A 

Mladší 

1. místo – David Sedláček, 6.B  

2. místo – Michaela Sajdlová, 7.A 

3. místo – Ellen Nedvědová, 7.A 

 

Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo 

1. místo - Michal Hlaváček, 9.B 

2.- 3. místo – Jiřina Hlávková, 9.B  

    Adéla Jarinová, 8.B 

 

Olympiáda v českém jazyce – okres 

7. místo – Denisa Špačková, 9.B 

17. místo – Jiřina Hlávková, 9.B 

V okresním kole soutěžilo 34 lidí. 

  

Matematická olympiáda – okres  

6.- 8. místo – Jiřina Hlávková, 9.B 

11.– 12. místo – Petr Štěrba, 9.B 

AKCE 


