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VLAJKOVÁ SOUT
Otestuj své znalosti ze zem pisu. P t
nejrychlej ích úsp ných e itel
eká sladká odm na.
T TE NA STRAN 2

Cestujeme
NOVINKY V KINECH:
Avegers : Infinity Wars
Termín: v kinech od 26.4.2018
pindl (v k 12+)
Cena: cca 120 K
ertoviny (v k 3+)
Cena: cca 120 K

V EM MAJÍ ESI SVÁ
PRVENSTVÍ?
O eských vynálezech si p e t te ve
lánku Jirky Jirsy.
T TE NA STRAN 1

Jak slaví Valentýna pan u itel
Drápela

Koncert Imagine Dragons
Adresa: O2 Aréna - Praha
Termín: 16.4.2018 20:00
Cena: 1090-1890 K
Divadlo Nora (dome ek
pro panenky)
Adresa: M stské divadlo - Kolín
Termín: 1.2.2018 19:00
Cena: 210-350 K
Výstava Petr Bare - Malba/
akvarely, obrazy, pastely,
kresby
Adresa: M stské divadlo
POD TO NOU v Kolín
Termín: 9.1.2018 - 9.3.2018
Ka kovský masopust
Adresa: Kutná Hora - Ka k
Termín: 24.2.2018
Tradi ní masopustní pr vod
s doprovodným programem.
autor lánku:

MICHAELA VESELÁ
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autor lánku:

EVA TURMOVÁ
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Valentýnská
Anketa

foto: depositphoto

Jaký dáváte nej ast j í dárek?
Kv tiny, n kdy va ím. Zále í
na aktuální nálad a situaci. Moc
dob edu o tom nep emý lím.

Jakým stylem jste po ádal
svou p ítelkyni o ruku ?
Plánoval jsem to dlouho,
prstýnek jsem m l koupený asi
u 4 m síce.. Byli jsme
na Lipn , na kolech jsme sjí d li
trasu pro kola, jezdili jsme celý
den Potom jsme si li
odpo inout na sjezdovku, byl
tam takový krásný výhled a tam
jsem na el takové krásné místo
pod záminkou, e si dáme
su enku .. A místo su enky jsem
z batohu vyndal krabi ku
s prstýnkem. Po ádal jsem
p ítelkyni o ruku.

Co byste ekal za dárek od své
p ítelkyn ?
Výlet, nebo n jaký dárek
v podob výletu, aktivity
nebo n jakého zá itku

Jaký dárek p ekvapil nejvíce
va í p ítelkyni?
Asi ten prstýnek. Ale nikdy si
ne íkáme, co chceme. Ka dý
dárek je pro nás p ekvapením.

foto: google

Jak slavíte Valentýn ?
Valentýn? Poka dé jinak, co m
napadne, co vidím, zale í
na tom, jaký je den, jestli víkend
nebo v ední den. Poka dé jinak.
V dy by to m lo být originální.
V dy ekám do posledí chvíle,
jestli m n co nenapadne.

autor lánku:

ADÉLA FÖRSTEROVÁ
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autor lánku:

ADÉLA KA EROVSKÁ
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D kujeme za poskytnutí
rozhovoru panu u itelovi
Drápelovi.
autor lánku:

PETRA FREYOVÁ

t ída VII.A

autor lánku:

KATKA LANKOVÁ

eské vynálezy a stopy
Lodní roub: Lodní roub svým
rota ním pohybem utvá í sílu,
díky které se lo hýbe a tento
vynález vymyslel Josef Ludvík
Franti ek Ressel.

Ve Valentýnské anket jsme se
zeptali celkem 100 lidí z na í
koly. Ptali jsme se, jestli slaví
Valentýn, pokud mají s kým.
Tady máte výsledek. D kujeme
v em, kterých jsme se ptali,
za odpov di.
70%-NE 30%- Ano

Kdybyste si m l vybrat
mezi jedenácti r emi
a bonboniérou, co rad ji
p ítelkyni darujete?
Nevím, ale spí e ty r e .

To, e kostkový cukr je eský
vynález, asi ví v ichni, ale
málokdo ví, e jsme toho
vynalezli víc. A co e to je ?

Robot: Robot je stroj pracující
s ur itou mírou samostatnosti,
vykonávající ur ené úkoly, a to
p edepsaným zp sobem a p i
r zných mírách pot eby
interakce s okolním sv tem a se
zadavatelem.Vynálezcem slova
robot je známý Karel apek.

Hromosvod: Byl vynalezen
v polovin 18.století Prokopem
Divi em a první hromosvod byl
pou it v roce 1750 na zámku
v M icích.

Kostkový cukr: A do poloviny
19. století se cukr distribuoval
p evá n ve form cukrových
homolí. Za objevitele

ZÁKLADNÍ KOLA UHLÍ SKÉ JANOVICE

kostkového cukru je pova ován
Jakub Kry tof Rad, jen byl
editelem da ické rafinérie
a kostkový cukr si nechal
patentovat v roce 1843.
Letová jednotka-Mach: symbol
M , je jedno z tzv.
podobnostních ísel, tedy
charakteristická bezrozm rná
fyzikální veli ina pou ívaná
v aerodynamice. Udává pom r
rychlosti pohybu t lesa ur itým
prost edím k rychlosti í ení
zvuku v tém e prost ed.Její
vynálezce je Ernst Mach.
autor lánku:

JI Í JIRSA
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Velentýn

foto: google obrázky - Valentýn

Tento svátek není p vodn
eskou tradicí. Je to oslava
v ech zamilovaných, který se
koná 14. února. V tento den si
obvykle partne i dávají dárky.
Mu i nosí enám kv tiny
a bonboniéru. Tématikou tohoto
svátku je srdce, co je symbol
lásky. Jednou z tradic je dávání
si navzájem valentýnských
p ání ek jako vyznání lásky, tzv.
Valentýnky nebo uzavírání
záme k lásky (nej ast ji
v Pa í i). Významem této tradice
je, e se záme ek uzav e a klí
se zahodí do eky, aby se láska

nevytratila ze vztahu. Tento
svátek je p vodn odvozen
od Lupercalia, který se slavil
ve starov kém ím . Legenda
praví, e kn z Valentin oddával
páry za zády císa e a tomu se to
nelíbilo. Poté byl popraven a po
jeho smrti prohlá en za svatého.
Po n m byl pojmenován tento
svátek na po est jeho úmrtí. Sv.
Valentýn je jeden z komer ních
svátk , proto jsou v echny dárky
tak drahé. Vezm me si t eba
za p íklad r i, v jiné dny stojí
t eba kolem padesáti korun, ale
r e v tento svátek stojí kolem
sta korun.
autor lánku:

VANESSA LANDORIOVÁ

t ída VIII.C

Jak p e ít
Valentýn, kdy
jste sami?
Zde je pár tip , jak tento krutý
den bezbolestn p e ít.
1)Nekoukejte se na zamilované
filmy! Pus te si t eba n jaký
horor nebo drama.
2)V obchod se vyhn te regál m
s okoládou, kytkami a p ání ky.
Pokud to bude mo né,
nevylézejte ven v bec.
3)Pokud se budete chtít vydat
do kina, zru te plány. I kdybyste
cht li jít na n jaký po ádný
krvák, stejn bude n kde líbající
se pár.
Ale jestli se vám nic z tohoto
nechce podstupovat, vyra te
do ulic a zamilujte se!
autor lánku:

KAROLÍNA VONDRÁ KOVÁ

t ída VII. A

Kam schovat
tahák?

7+1 tip , kam schovat tahák.
a) p ední ást u ebny
- nech tahák v silonkách
- nalep tahák k ále
- nalep tahák na mikinu
b) zadní ást u ebny
- nalep tahák na kalkula ku
- napi tahák na gumu
- schovej tahák do penálu
- nalep tahák do fla ky
- nalep tahák do propisky
autor lánku:

ROMAN PHAM

t ída VII.C

Vlajková sout
Jsi dobrý v zem pise? Otestuj
své znalosti. Z jakých stát
jsou tyto vlajky?
Prvních p t lidí, kte í se se
správn zapsaným e ením
dostaví za
paní u itelkou Procházkovou,
dostane sladkou odm nu.
vlajky platí od:
1. roku 1992 4. roku 2001
2. roku 1992 5. roku 1923
3. roku 1985 6. roku 1988
N co o státních vlajkách:
Vlajky se pou ívají nap .
pro OZNA ENÍ STÁT ,
NÁRODA, JAZYK
A NÁBO ENSTVÍ atd.
Státní vlajky z celého sv ta mají
také r zné
barvy, které p edstavují r zné
city nebo v ci

p . státní vlajka R:
BÍLÍ - pravdu
ERVENÁ - krev
MODRÁ - p átelství

WWW.SCHOOLPRESSCLUB.COM, PRESS@SCHOOLPRESSCLUB.COM

autor lánku:

ADÉLKA R

KOVÁ

t ída VII.C
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CO NAPSAT DO
VALENT  P 
Tipy na citáty o lásce najdete v
lánku od Jana Semeráda.
T TE NA STRAN 3

Hlavolamy,
hádanky, ifry

1. Napadají t sprostá
slova ? Tvým úkolem je
doplnit písmena tak, aby
ti ádné sprosté slovo
nevy lo.
a) _í a
b) d_vka
c) koko_

2. Vylu tí hádanku ?

Pat í ti to, ale tvoji p átelé to
pou ívají víc ne ty. Co je to ?

!!! PRO PRVNÍCH P T
SP NÝCH
LU TITEL SLADKÁ
ODM NA !!!
DOSTAVTE SE ZA PANÍ
U ITELKOU
PROCHÁZKOVOU SE
SPRÁVNÝM E ENÍM
V ECH ÚKOL

Citáty o lásce

3. Kudy se studenti
Nebelvíru dostávají
do své spole enské
místnosti?

a) poklopem ve v i
b) p es sklepení
c) skrz portrét Buclaté dámy

4. Kouzelnickou v znici
v Azkabanu st e í

Citáty o lásce
O lásce mluví ten, kdo jí cítí.
O lásce íká se, e je jak kvítí.

stra liví tvorové
mozkomo i. Ti z lov ka
vysají v echny hezké
vzpomínky a nakonec
du i. Jaké zaklínadlo
na n platí?

HLEDNÁNÍ PARTNERA P ES
INTERNET
Jaké nebeze í na vás íhá, kdy si
budete hledat lásku p es internet?
Více ve lánku Filipa Pavl .
T TE NA STRAN 4
den ve kole rozdala
spolu ák m osm okolád, tak e
jí v krabici zbyla jen tvrtina
p vodního po tu. Kolik okolád
bylo v plné krabici?

a) Avada kedavra
b) Expecto patronum
c) Sectumsempra

7. Dopl logickou
íselnou adu o dal í dv
ísla.

5. Kdo se spolu
s Harrym sna il vyhrát
v Turnaji t í
kouzelnických kol?

8. Jaké p ísloví se
skrývá pod tímto
popisem?

a) Cedric Diggory, Viktor Krum
a Madame Maxim
b) Fleur Delacourová, Seamus
Finigham a Viktor Krum
c) Fleur Delacourová, Cedric
Diggory a Viktor Krum

3 8 11 3 10 13 3 12 15 3 ? ?

Ob an zám rn poskytující
klamné informace sou asn
neoprávn n , co je axioma,
p evádí do svého vlastnictví
majetek spoluob an , pop ípad
spole nosti.
autor lánku:

6. Vylu tí hlavolamy?

LUCIE TVRDÍKOVÁ

t ída VII.C

Johanka dostala k narozeninám
dárkovou krabici s malými
a chutnými okoládami.
P i oslav narozenin jich t etinu
rozdala a sama dv sn dla. Dal í

Jak se slaví
Valentýn v
zahrani í?

Na lásce nejkrásn j í je,
kdy jsou dva.
Na lásce miluji slova Tvá!
Bez lásky ít se nedá.
foto: obrázky google

Bez lásky mod nebe je bledá!
Bez lásky nem
Tip na básni ku
do valentýnského p ání ka
Dej mi n ný polibek,
sla ou ký jako med. Já Ti za to
po eptám jsi m j celý sv t!
Valentýnku moje lásko dneska
Tob posílám a ví , e já
neustále místo pro t v srdci
mám.
Spole né objetí zah eje nás,
i kdy je únor a venku mráz.
Líbám T na tvá i Tvé rty chci
h át, myslím jen na Tebe mám
T moc rád.

Ve Francii
Ve Francii, je romantická
básni ky v kurzu loterie
pro nezadané.

u elit osudu.

S láskou odhalí ztracený sv t.
Láskou je provon n nevinný
kv t.
Láskou mou bu , prosím,
nav dy.
Láskou se pro tebe trápím den
ka dý.
autor lánku:

JAN SEMERÁD
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V N mecku
V N mecku si zamilovaní dávají
místo okolády perní ky
ve tvaru srdí ek.
Ve Finsku a v Estonsku
Je Valentýn oslavou kamarádství
a zárove populárním dnem
pro zásnuby.
V Dánsku a Norsku
Posílají své lásce anonymní
romantickou básni ku.

ZÁKLADNÍ KOLA UHLÍ SKÉ JANOVICE

V Americe
V Americe si na Valentýnu
zakládají, také na p ání kách
lásky, také vyrábí, malují a v e
zdobí ru n a nejr zn j ími
dopl ky a ornamenty. Ale stále
se tu Vlentýn neslaví jako státní
svátek
autor lánku:

PETRA FREYOVÁ
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Freerun a Parkour

Freerun a Parkour je
pohybový sport, který pochází
z Francie . Zakladatel Parkouru
je David Belle. Parkour vznikl
v roce 1987. Roku 1997 vznikla
Parkourová skupina jménem
Yamakasi. Freerun jsou spí e
salta a r zné fliky. Parkour je
p esný opak, ten se zam uje
spí e na r zné p eskoky
p es p eká ky. Za íná se
v t inou Parkourem kv li
bezpe nosti. Skákat m eme
prakticky v ude. Parkour se
hodí t eba i kdy vás n kdo
p epadne a nebo ho m ete
provozovat jen tak, proto e vás
to baví. Za ít m e ten, kdo má
rád pohyb. Na Parkour je
vhodné mít pohodlné oble ení,
boty které se vám nevyzouvají
a dr í na noze. N kte í lidé
o parkouru íkají e to je
vandalismus, ale neni tomu tak.
V esku je dost populární,
provozují ho hlavn lidé od 10
a do 30 let. Parkour a freerun
je jiným slovem gymnastika.
Existují i parkurové tréninky
(workshopy) nebo spolky
(cupy). eský youtuber Taras
Tary Poworoznyk provozuje
Parkour Blend 42 Vodka cup

neboli Parkourové sout e.
Jedním z nejlep ích parkourist
v esku je Sonic Vova. Parkour
se inspiroval mnohými zdroji,
p edev ím P irozenou metodou
Georgese Héberta, která vznikla
na po átku dvacátého století.
Francouz tí vojáci ve Vietnamu
se inspirovali Hébertovou prací
a vytvo ili to, co je dnes známo
pod pojmem parcours du
combattant. David Belle se
k této p eká kové trati
a Hébertov P irozené metod
dostal díky otci, Raymondu
Bellovi, francouzskému hasi i,
který se t mto disciplínám
v noval. David Belle trénoval
mnohé disciplíny, nap íklad
bojová um ní i gymnastiku,
a hledal mo nost jejich vyu ití
v ivot .
Parkour je fyzická aktivita, které
lze jen t ko p i adit kategorii.
Není to extrémní sport, ale spí e
um ní nebo disciplína, která se
podobá sebeobran v bojových
um ních. Podle Davida Bella je
fyzická ást parkouru zalo ená
na p ekonávání v ech p eká ek,
které se v cest vyskytnou, jako
kdyby lo o stav ohro ení
chcete se pohybovat takovým
zp sobem, za pou ití
jakéhokoliv pohybu, který vám
pom e dostat se od/k
n komu/n emu. P i st etu
s protivníkem m e lov k
mluvit, bojovat, nebo utíkat.
Bojová um ní p ipravují
na útok, parkour je formou

Na Valentýna doma na po íta i
Ka dý nemá kluka nebo holku
a Valentýn je svátek hlavn
o lásce, ale n kdo si prot j ek
na Valentýna najde, n kdo d lá
jiné v ci. Je spoustu v cí, které
m eme na Valentýna d lat.
A jedna z nich je být na po íta i.
Není to sice zrovna ta úpln
nejlep í v c, co se dá
na Valentýna d lat, ale n koho
po íta e baví, a proto prot j ek
ani nepot ebuje, proto e to
po íta nahrazuje. asem ale
bude láska pro mnohé z nás
d le it j í ne po íta .
Hledat si prot j ek na sociálních
sítích, ale není úpln dobré,
proto e prot j ek se nejlíp najde,
kdy ho známe osobn
a potkáme se v reálné situaci.
Na internetu se m eme dívat
t eba na romantický film jako je
Titanic. Tento druh filmu ale
láká více d v ata ne chlapce.
A nebo prost d lat na po íta i
to, co d láme b n .

foto: Filip Pavl , t ída VI. C

Na sociálních sítích je velké
riziko zneu ití. Stovky p ípad
jsou o tom, jak n kdo t eba
zneu il malé d ti, proto je to
nejnebezpe n j í místo
na hledáni prot j ku.
V esku loni vzrostl po et
p ípad sexuáln zneu ívaných
d tí, zejména pak chlapc . Více
je také p ípad , kdy jsou d ti
ob mi d tské prostituce,
celkem lo o 23 p ípad .
autor lánku:
FILIP PAVL

t ída VI. C

WWW.SCHOOLPRESSCLUB.COM, PRESS@SCHOOLPRESSCLUB.COM

foto: David Belle

tréninku pro út k. Kv li této
slo itosti ur ení a za azení se
asto poznamenává, e parkour
má svou vlastní kategorii
parkour je parkour.
D le itou charakteristikou
parkouru je efektivita (ú innost).
Traceur se nesna í pohybovat
jen nejrychleji jak doká e, ale
také s co nejmen í spot ebou
energie a nejp ím j í mo nou
cestou. A proto e neoficiálním
parkourovým mottem je  et
durer, (být a z stat, být
a vydr et), efektivita zahrnuje
p edcházení zran ním krátko
i dlouhodobým.
Freerun je spí e gymnastika
a jsou to r zné salta fliky
a p emety. Je známo, e parkour
ovliv uje i traceur v proces
my lení. Traceu i a traceurky
zaznamenávají zm nu
v my lení, které jim pomáhá

Jak íci miluji
t v jiných
jazycích?
Francouzsky: Je t'aime
Slovensky: Milujem a
Rusky:
[ja
ljublju tebja]
N mecky: Ich liebe dich
Korejsky: Sarang Heyo
ecky: '
[Se agapo]
Polsky: Kocham ciebe
pan lsky: Te amo
Anglicky: I love you

autor lánku:

ANE KA SOCH RKOVÁ

v b ném ivot , a u jde
o p eká ky fyzické i psychické.
Základem je motto être et durer,
p ípadn être fort pour être utile,
( esky být silným, abych byl
u ite ným podle Hébertovy
P irozené metody) a snaha um t
se dostat z bodu A do bodu B
rychle a plynule. Zárove
s tréninkem traceur/ka za íná
p emý let o svých pohnutkách,
d vodech k tréninku,
parkourové filosofii atd.
autor lánku:

DAVID PLESNIVÝ

t ída VI.C

autor lánku:

LUKÁ ZOUPLNA

t ída VI. C

Kam na rande?
U jste si n kdy íkali: ,, Hmm,
ale kam s ní/ním zajít '' ? Tady
máte typ:
Vyhlídka v Ratajích n. Sáz.
Popis: Hezké místo na rande. Je
tam nádherný výhled na lede ko
a kousek Rataj, s tím e
pod vámi te e eka. Je tam
posezení a má i st í ku.
Jak se tam dostat? Sta í
kdy p jdete ulicí Na Vyhlídku
hned vedle h bitova a p jdete
stále rovn , poté sejdete strm j í
sestup a jste tam.
Co si vzít s sebou? Deku- St l
tam sice je, ale moc istý není
a bude se hodit i jako podsedák.
Po ádné boty- Je to sice
nádherné místo, ale to nic
nem ní na tom e je to po ád
v lese a ten sestup taky nic moc.

t ída VIII. A

autor lánku:

MICHAELA CHÁMOVÁ

t ída VIII. A

autor lánku:

VERONIKA PECINOVSKÁ

t ída 6.C
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