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Září ve škole 
Zatím ještě září neskončilo, ale už se toho událo hodně. 

4. září byl první školní den. Do naší školy nastoupilo 72 nových žáků. Jejich 

slavnostní vstup do nové etapy života zachytil na fotografiích pan Eliáš. 

7. září se konal Sportovní den žáků druhého stupně. Žáci absolvovali disciplíny: 

vrh koulí, běh na šedesát metrů, skok do dálky a běh 800 metrů. Tento den byl 

pro všechny žáky velmi náročný. 

Od 11. září do 15. září se konal adaptační kurz pro žáky 6. ročníku. Žáci se 

scházeli 11. září v 7:30 před školou. Adaptační kurz se konal ve Veletově. Žákům 

věci odvezl autobus, protože šli pešky. Měli také náhradní možnost, kdyby pršelo, 

svezl by je autobus. 

Ve středu 20. září se žáci sešli poprvé na kroužku Pečeme, vaříme, smažíme a 

seznamovali se s vybavením kuchyňky. Samozřejmě si uvařili něco dobrého: 

tvarohovou pomazánku. Každý si v misce namíchal a ochutil svou pomazánku a 

potom si ji nazdobil na rohlíku podle své fantazie. Pomazánka se každému 

povedla a všichni odcházeli domů spokojeni. 

22.9 v pátek se konala na školním hřišti akce školní družiny. Název akce byl- 

Odpoledne plné pohybu. Děti soutěžily v týmech na různých stanovištích. 

Vyzkoušely si svoji rychlost, obratnost, sílu při přetahování lanem a přesnost své 

střelby do florbalové branky. Akce se povedla a zúčastnilo se jí 110 dětí. 

 

 

 

Markéta Zachová, VIII.C 
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Sportovní den 2017 
Dne 7.9.2017 se konal Sportovní den pro 2. stupeň. 

Všichni se zúčastnili s dobrou náladou. Výsledky stály za to úsilí. 

Přišel nás podpořit i pan ředitel s paní zástupkyní.  

Běhala se štafeta mezi třídami, celkový čas se zprůměroval na jednoho žáka. Dále 

se skákal skok daleký, někteří si skočili svůj osobák. Všichni se snažili pro co 

nejlepší výsledky za svou třídu.  

Všichni se těšili na vrh koulí, někteří házeli poprvé. I přesto se nikdo nevzdával. 

Velké nervy přinesl běh na 800 metrů. Nejdůležitější bylo se procvičit před během 

a vydržet v kuse běžet. Poslední disciplínou byl běh na 60 metrů. Počasí se docela 

vydařilo. Bylo chladno, ale nepršelo. Myslím si, že se všichni snažili a užili si to.  

 Snad se do příště všichni zlepší a užijí si to jako tenhle rok. 

 

         

           

          

 

Nováková Karolína, VIII.A 
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Adaptační kurz 6. ročníku  

Adaptační kurz 6. ročníku proběhl od 11. září do 15. září. 

Proběhl ve vesnici Veletov. 

Zavazadla odvezl autobus. Třídní učitelé šli s dětmi do vesnice Veletov pěšky 

zhruba 9 km. Všichni byli ubytováni v 

Sporthotel Relax. 

Na místě si vybalili a celý týden se 

seznamovali. Při týmových hrách byla 

různá stanoviště, kde si děti navzájem 

pomáhaly. Například přes stromy byly 

nataženy provazy a skrz ně jsme musely 

prolézt. Také miny, kde byl provaz 

natažen po trávě, byly z toho udělány 

čtverce a děti musely projít, aby 

nevybouchly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukáš Lahoda, VIII.B
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Nejlepší horory za uplynulý rok 

 

V zajetí démonů 2 -  Manželský pár odcestuje do severního Londýna vyšetřovat 

jeden z nejhrůzostrašnějších případů 

paranormálních aktivit, aby pomohl 

svobodné matce, která žije sama se 

svými čtyřmi dětmi v domě 

zamořeném zákeřnými duchy. 

 

                                                                

To - Když ve městě Derry ve státě Maine začnou mizet 

děti, musí skupina mladých chlapců a děvčat čelit svým 

největším obavám v boji proti zlému klaunovi jménem 

Pennywise, jehož vražedná a násilnická historie se táhne 

napříč staletími.  

 

 

                                                                                          

Smrt ve tmě - Rocky, rozhodnutá vymanit se z područí své násilnické matky a 

zachránit svou mladší sestru před životem bez 

jakékoliv perspektivy, ke kterému jsou obě 

okolnostmi odsouzeny směřovat, je ochotna 

udělat pro dosažení svého cíle naprosto cokoliv. 

Společně se svými kamarády Alexem, a Moneym  mají 

už na svém kontě sérii pečlivě naplánovaných 

vloupání ve snaze získat dostatek peněz na nový život 

daleko od svých beznadějných osudů v rodném 

Detroitu. Jejich zoufalá kriminální činnost jim ale 

zatím příliš peněz nevynesla.        

 

Kateřina Stloukalová, VIII.B 
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Nejsledovanější  
Nejsledovanější je český dokumentární film 

roku youtuberů. V kinech je od 14. září 2017. 

Režíruje ho Jiří Sádek.  Film je celkově o 

životech youtuberů. Účinkují-PedrosGame, 

Kovy, Shopaholic Nicol, Gabriela Heclová a dvě 

sestry Lucie a Nicole z kanálu A Cup of Style. 

Nikola Čechová – Shopaholic Nicol je česká youtuberka, moderátorka televize Óčko a 

blogerka zabývající se módou. Jedná se o jednu z nejlépe vydělávajících a 

nejodebíranějších youtuberek v Česku. V soutěži Blogerka roku 2015 vyhrála v kategorii 

video. V roce 2015 se umístila v žebříčku 77 nejvlivnějších Čechů časopisu Forbes na 

sociálních sítích jako 42., v roce 2016 se umístila již na 10. místě. 

Petr Florián  – Pedro (*15.června.1986 - Plzeň)  je český youtuber,lets player a vloger. K 
založení kanálu Pedra přiměl bratr, vznikl v lednu roku 2012. Na konci roku 2015 Petr 
ponechal své dosavadní práce a naplno se začal živit youtubem, v létě roku 2016 se 
vydal se třemi dalšími youtubery do USA. 

Karel Kovář - Kovy (*11.9.1996 - Pardubice) - narodil se a vyrůstal v Pardubicích, kde 
také absolvoval základní školu a gymnázium, je český youtuber, vloger, student a v 
minulosti také let's player. Přezdívka Kovy se odvíjí od jeho příjmení. 

Gabriela Heclová  - (*10.4. 1998 - Praha) herečka, zpěvačka, youtuberka .V 8. třídě 
začala chodit do základní umělecké školy na zpěv. Momentálně chodí na Pražskou státní 
konzervatoř. V 15 letech začala natáčet videa na youtube pod jménem Gabrielle Hecl. 

 

 

 

Klára Benešová, VIII.C 
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Kateřina Šafránková je osmá na světě! 

Kolínská atletka Kateřina Šafránková se dočkala obrovského úspěchu na 

mistrovství světa v Londýně. Kateřina na první pokus předvedla svůj letos 

nejlepší hod. A tím se dostala na skvělé páté místo! Druhý pokus se jí 

nepovedl. Čekaly ji velké nervy, aby se dostala do první osmice. To se 

nakonec povedlo a Kateřina postoupila do užšího finále. V posledních třech 

pokusech opět neuspěla. Ale stejně - co by za tenhle výsledek dala ještě 

nedávno. Sezona jí příliš nešla, i přes - oproti minulosti - tak vylepšené 

podmínky. 

V rozhovoru pro Českou televizi okomentovala své nezdařené pokusy: „Po 

prvním pokusu, na který jsem šla uvolněná, jsem si uvědomila, že zdaleka 

nebyl nejvydařenější a že můžu hodit ještě výrazně dál. Pak jsem už 

strašně chtěla a ono to nešlo. Jsem ráda, že to přišlo. Je pro mě lepší útočit 

ze zadních míst, kdy se ode mě nic nečeká. Byla jsem takový outsider. Taky 

jsem to trošku obrečela s trenérem, protože jsem taková fňukna. Slza 

ukápla. Jsem maximálně spokojená. Megamoc.“ 

 

Její umístění je zatím druhým nejlepším úspěchem v české výpravě 

v Londýně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereza Lahodová, VIII.C 
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Mimi šéf        
Navenek sice působí jako roztomilé batole, ale 

uvnitř je to protřelý byznysmen posedlý 

obchodními úspěchy. 

Pracuje pro organizaci BabyCorp a jeho hlavním 

posláním je zjistit, proč teď děti prohrávají na 

trhu rodičovské lásky. 

 

Zatímco lásky k dětem ubývá a podíl 

BabyCorp na trhu klesá, o to rychleji 

rostou výsledky konkurenční 

společnosti Štěně a.s. Ta místo dětí 

prosazuje do rodin chlupaté, roztomilé 

mazlíčky. 

Mimi šéf se musí se svými pomocníky 

z BabyCorp vydat na speciální misi za záchranou rodičovské lásky. 

 

A aby v boji proti konkurenci uspěl, musí 

na svou stranu získat i svého staršího 

brášku.  

 Žánr: Animovaný, Komedie, Rodinný 

 Režie: Tom McGrath  

 Země: United States of America  

 Česká premiéra:  20. dubna 2017  

 Hrají:  Alec Baldwin, Miles Bakshi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow, Steve 

Buscemi, Conrad Vernon, Tobey Maguire, ViviAnn Yee, Eric Bell Jr., Chloe 

Albrecht, Andrea Montana Knoll, Chris Miller, Joseph Izzo, Glenn Harmon, 

Brian Hopkins, Tom McGrath, Nina Zoe Bakshi, Jules Winter, Walt Dohrn, 

James Ryan, Edie Mirman, David Soren, James McGrath  

 

 

Pavlína Holečková, VIII.B 
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Shawn Mendes 
Shawn Peter Raul Mendes je kanadský zpěvák narozený 8. srpna 1998 v Torontu. Vyrostl se 

svou rodinou na kanadském předměstí Pickering. 

Jeho otec se jmenuje Manuel Mendes, který je businessman a má portugalské předky. Matka je 

Karen Mendes a pracuje jako realitní makléřka. Jeho sestra, se kterou si velmi rozumí, se jmenuje  

Aaliyah Mendes a je jí 14 let. 

Proslavil se v roce 2013, kdy začal nahrávat covery písniček na jeho účet Vine. Jeho covery 

získaly velký úspěch, proto se o nich následující rok dozvěděl manažer Andrew Gertler z Island 

Records a nabídl mu nahrávací smlouvu. 

Jeho první singl „Life Of The Party“ získal obrovský úspěch. A to nejen v Kanadě, ale 

mezinárodně. Po tomto singlu vydal EP a studiové album, poté se vydal na sólovou tour.  

Shawn je nejmladším umělcem, který debutoval v TOP 25 v žebříčku Billboard Hot 100, kde se 

ve svých skoro šestnácti letech umístil na 24. místě. 

Zúčastnil se Magcon Tour se svými kamarády. Jeden z jeho velkých kamarádů je Cameron Dallas, 

o kterém dokonce složil žertovní písničku.  

Jako předzpěvák se vydal na turné Austina Mahoneho. 

V roce 2014, po vydání svého debutového alba, vyhrál cenu Teen Choice Award v kategorii 

Internetová hvězda v oblasti hudby. 

Současná doba 

23. 9. 2016 vydal svoje druhé album zvané Illuminate. 

Z tohoto alba mají největší úspěch skladby Treat You 

Better, Mercy a There’s Nothing Holdin‘ Me Back. Jeho 

koncerty už pomalu s úspěchem předhánějí Justina 

Biebera. Shawn je velmi oblíbený mezi ostatními 

zpěváky. Jeho velké kamarádky jsou například Camila 

Cabello a Hailee Steinfeld. S Camilou nahrál v roce 2015 

skladbu I Know What You Did Last Summer. S Hailee 

spolu náhráli akustickou verzi jeho písničky Stitches, která byla a je jedna z jeho největších hitů. 

Osobně mám tuhle písničku nejradši, jak z jeho písniček, tak i ze všech ostatních.  

Jeho současné turné se jmenuje Illuminate World Tour, které běží od 27. 4. 2017 do 18. 12. 2017. 

Zatím jezdí všude možně, ale do Prahy ne a ne se dostat. Přesto ale doufám, že jednou v Praze 

bude a já se budu ze všech sil snažit, abych se tam dostala a potkala ho.  

 

Andrea Prokopová, VIII.C 
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McDonald’s 
McDonald´s je fastfood nebo také rychlé občerstvení. McDonald´s je velmi oblíbený  

fastfood v celém světě. Jeho hlavní konkurencí je KFC. McDonald´s má své čtyři pilíře. 

Těmi jsou: kvalita, čistota, obsluha a příjemné ceny. 

HISTORIE 

McDonald´s je původem z Ameriky. Název je podle zakladatelů bratrů Dicka a Maca 

McDonaldovými, kteří měli původně jednu restauraci, která hodně prosperovala. V roce 

1953 Raymond Albert Kroc při svých obchodních cestách objevil McDonald´s bratrů 

McDonaldových. 

Ray byl okouzlen promyšleným systémem: jak kvalitně a rychle občerstvit co nejvíce lidí. 

O rok později Ray otevřel svoji první restauraci s konceptem bratří McDonaldů a sní o 
síti restaurací po celé Americe. 

V roce 1962 Ray koupil firmu McDonald’s za 2,7 milionů dolarů. V tomto roce je nových 
500 funkčních restaurací s miliardou prodaných hamburgerů. 

V 60. a 70. letech proráží McDonald’s do Kanady, Japonska, Austrálie, Německa i Velké 
Británie. 

V 90. letech se dostává i do střední a východní Evropy. 

McDonald´s na Puškinově náměstí v Moskvě 
patří mezi nejnavštěvovanější. 

První McDonald´s v ČR byl otevřen 20. 3. 1992 
ve Vodičkově ulici v Praze. 

McDonald’s v ČR neustále sílí a roste. Také je 
největší sítí fastfoodů v ČR.  

Většina McDonald´s je franšíza. 

McDonald’s podporuje v ČR sport a mnoho 
dalších aktivit. 

 

 

Jana Sombergová, VIII.C 
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Chtěl si s Vettelem zazávodit. Takhle je to lepší, 

smál se po kolizi soupeře vegan Hamilton 

Hodně rychle skončila nedělní Velká cena Singapuru 

pro jezdce Ferrari Sebastiana Vettela a Kimiho 

Räikkönena, kteří hned v první zatáčce spolu s 

Maxem Verstappenem z Red Bullu havarovali a 

museli odstoupit. „Na tom incidentu jsem vydělal. 

Ferrari mělo smůlu, pro náš tým je to ale skvělý 

výsledek,“ radoval se na tiskové konferenci Lewis 

Hamilton, vítěz závodu. 

 

Velkou cenu Singapuru formule 1 

vyhrál Lewis Hamilton z Mercedesu a 

udělal velký krok k zisku čtvrtého 

titulu mistra světa. 

Zatímco se Sebastian Vettel, Kimi 

Räikkönen a Max Verstappen 

vzájemně obvinovali, kdo mohl za 

kolizi, kvůli které museli z Velké ceny 

Singapuru odstoupit, Lewis Hamilton byl vysmátý od ucha k uchu. Až do třetí zatáčky si 

myslel, že bude o vítězství bojovat s Vettelem, i on ale nakonec kvůli poškozenému vozu 

závod nedokončil. 

Hamilton tak na nehodě vydělal, závod vyhrál a navýšil svůj náskok v průběžném pořadí 

šampionátu. Druhý Vettel na něj ztrácí osmadvacet bodů. "Kdo by to byl řekl, že se něco 

takového stane. Ferrari mělo smůlu, pro náš tým je to ale skvělý výsledek,“ pochvaloval 

si po závodě na webu Motorsport.com 

Hamilton. 

Radost pilotovi Mercedesu udělal i déšť. 

„Soustředil jsem se jen na vítězství a snažil se 

dostat dopředu. Potřeboval jsem, aby pršelo. 

Na mokré trati jsem měl rychlost, na suchu mi 

auto tak nefungovalo. Déšť to byly podmínky 

pro mě. Jakmile pršelo, tušil jsem, že mohu 

vyhrát,“ uzavřel trojnásobný světový 

šampión. 

Filip Svoboda, VIII.A 
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Wladimir Klitschko 
Wladimir Volodymyrovyč Kličko je ukrajinský boxer v těžké váze, olympijský vítěz z 

olympijských her v Atlantě v roce 1996 v nejvyšší váhové kategorii nad 91 kg. 

Profesionální mistr světa v: 

-WBA 2011 - dosud 

-WBO 2000-2003, 2008 - dosud 

-IBF 2006 - dosud 

-IBO 2006 - dosud 

-V nejtěžší kategorii  

-V současnosti vlastní tři ze čtyř 

hlavních pásů těžké váhy, jeden 

zbývající má jeho starší bratr Vitalij 

Klitschko. Bratři tedy kompletně ovládají současnou těžkou váhu v boxu. 

V dosavadní kariéře absolvoval 64 zápasů, z toho 61 vyhrál a z toho 51 knokautováním 

soupeře. 

PROFESIONÁLNÍ  KARIÉRA 

Wladimir  Klitschko započal svou profesionální kariéru v Německém Hamburgu 
16.11.1996, když v 1. kole knockoutoval  Mexičana Fabiana Mezu. 

 

 

 

Leona Jirušová, VIII.A 
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The Sims 4 je simulátor života, který vám dává možnost vytvářet a ovládat virtuální 

lidičky. Užívejte si kreativitu, humor, pohodu a svobodu, které hraní se životem v The 

Sims 4 přináší. Starejte se o své simíky, najděte jim vysněné povolání, najděte osudovou 

lásku, pořiďte si mazlíčka, pište knihy, zažívejte dobrodružství ve městě, adoptujte dítě, 

jděte na ryby a mnoho dalších činností.  
 

 VYTVOŘTE SI SIMÍKY 

Vytvořte si simíky s jedinečnou osobností a výrazným zevnějškem! 

 POSTAVTE JIM BYDLENÍ 

Snadno a rychle si postavte a vybavte dům snů. 

 HRAJTE SI SE ŽIVOTEM 

Bavte se. Užívejte si svou moc. Ovládejte každý okamžik v životě simíka. 

 PŘIDEJTE SI NOVÝ OBSAH 

Pořiďte si nová rozšíření, kolekce nebo balíčky a dopřejte sumíkům luxusní 
životy. 

 ZAJDĚTE DO GALERIE! 

Zajděte do galerie a objevte výtvory dalších lidí z komunity TS4. 

ROZŠÍŘENÍ, BALÍČKY A KOLEKCE: HURÁ DO PRÁCE. SPOLEČNÁ ZÁBAVA, ŽIVOT VE 
MĚSTĚ, PSI A KOČKY, NÁVŠTĚVA V LÁZNÍCH, UPÍŘI, RODIČOVSTVÍ, ÚNIK DO PŘÍRODY, 
JDEME SE NAJÍST, PŘEPYCHOVÝ VEČÍREK, PERFEKTNÍ PATIO, STARÉ ČASY, FITNESS, 
ZAHRADA ZA DOMEM, STRAŠIDELNÉ VĚCIČKY, ROMANTICKÁ ZAHRADA, DOMÁCÍ 
KINO, BOWLINGOVÝ VEČER, BAJEČNÁ KUCHYNĚ, DĚTSKÝ POKOJ, BATOLATA, ŠŤASTNÉ 
A VESELÉ 

 

 

 

Kristýna Jandová, VIII.C 
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Rekord v uběhnutých kilometrech 

vkuse 

Extrémní vytrvalec Rainer Predl dokázal uběhnout 852km v kuse. Dokázal běžet 

týden v kuse na běžícím páse. Původně chtěl překonat hranici 1000km, což se mu 

nepovedlo, ale stejně to byl veliký úspěch. 

Akce se nazývá The Monster Project. 

Rainer se narodil 15. ledna 1990, je mu 27 

let. 

 

Predl vyrůstal v tržním městě Lassee ve 

východní části Rakouska. Je aktivní od 

roku 2008. Aktivně pracuje pro 

charitativní účely při dálkovém provozu. 

Kromě mnoha menších národních závodů 

provozoval v roce 2008 své první 100 km běh ve Vídni / Prateru. V 8 h 02 min byl 

nejmladší ultramoder. 

 

V obci Lassee uspořádal 

6hodinovou charitativní 

jízdu ve prospěch dětí se 

sníženou pohyblivostí. V 

roce 2012 bylo možné 

předat osm tisíc eur.  

 

Větší projekty zahrnují  

Badwater Ultramarathon v poušti Mojave a také běžecký výlet po celém světě. Po 

těžkém tréninku s potápěním v roce 2015 musel na šest měsíců přestat. 

 

 

Vojtěch Liška, VIII.A 
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5 nejlepších 

 

5 Nejlepších filmů 2017 

1. Dunkerk 

2. Velký dar 

3. Logan:Wolverine 

4. John Wick 2 

5. Rychle a zběsile 8  

 

 

5 Nejlepších komedií 

1. Já padouch 3 

2. Druhá strana nadějě 

3. Šmoulové-zapomenuté  

4. Barry Seal-Nebeský gauner 

5. Rande naslepo 

 

5 Nejlepších hororů 

1. To                         

2. Uteč 

3. Zabití posvátného jelena 

4. The shape of water 

5. Annabelle 2  

 

Denisa Volná, VIII.B 
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Nejlepší hry 

 

Overwatch: Počítačová střílečka, 

ve které jde o to zranit či nebýt 

zraněn. Na výběr máme 25 hrdinů 

s různými schopnostmi. Hrdiny si 

vybere každý, jsou tam bojovníci na 

blízko, ale i na dálku.  

 

Shakes and Fidget: Odpočinková hra, ve které děláte úkoly, 

sbíráte zlaťáky, ale hlavně to 

odpočívání. Máme na výběr z tří 

tříd: mág, bojovník a lukostřelec. 

Také si můžete vybrat mezi rasami, 

ale ty nejsou tolik podstatné. 

 

Grand Theft Auto je hra, kde hrajete za zločince v Los Santos. 

Vaším úkolem je dělat mise, které 

nejsou vždy nejsnadnější. A proto, 

když vám to nejde, můžete si 

vybrat jinou postavu.  

 

    

 

 

Jan Kmoch, VIII.B 
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Fotbal v České republice 
Jiným slovem kopaná. 

Fotbal se stal nejpopulárnějším a nejvíce sledovaným sportem současnosti. 

Hraje se skoro na všech kontinentech.  

Pravidla jsou jednoduchá, každý tým má na hřišti 10 hráčů a gólmana. 

Branky je dosaženo tehdy, když míč 

přejde brankovou čáru mezi tyčemi 

branky celým objemem. 

Zápas řídí hlavní rozhodčí, který se 

pohybuje po celém hřišti a dva pomezní, 

kteří jsou po stranách hřiště jako 

pomocníci.  

Ve fotbale je povoleno hrát kromě ruky 

jakoukoli částí těla, pouze gólman má 

povoleno chytat do rukou. 

Červená karta se používá ve fotbale pro vyloučení hráče ze hry do konce utkání. 

Žlutá karta se používá ve fotbale k napomenutí hráče 

Ofsajd postavení mimo hru  

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) byla založena 21. května 1904. 

 

Mezi nejznámější fotbalové týmy v Česku patří: 

AC Sparta Praha  

SK Slavia Praha 

FC Viktoria Plzeň  

Bohemians Praha 1905 

FC Baník Ostrava  

 

Štěpánka Hájková, VIII.C 
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SHERLOCK 
Britský seriál Sherlock, vysílán od roku 2010 na kanálu BBC, je stvořený podle klasiky 

Sira Arthura Conana Doylea. Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch) a jeho pravá 

ruka Dr. John Watson (Martin Freeman) řeší 

zapeklité případy, jak jsme samozřejmě očekávali. 

Ale jaképak zápletky na ně budou čekat ve 

21. století? V seriálu se také můžeme setkat 

se Sherlockovým bratrem, Mycroftem Holmesem, 

a rozhodně zde nesmí chybět Mary Morstanová, 

později Mary Watsonová, Johnova žena. 

Každý díl je jiný a jedinečný, Sherlock s Watsonem 

dokáží překvapit a všemu tomu chaosu ještě více 

napomáhá jejich domácí, paní Hudsonová, která 

příběhu společně s hlavními postavami dodává 

vtip. 

Seriál má čtyři série, každý díl je dlouhý 90 

minut. 

Na stránkách Česko-Slovenské filmové databáze má seriál podle jeho fanoušků a kritiků 

91%. Je také hodnocený jako 15. nejlepší seriál a 14. nejoblíbenější seriál. 

 

Přízračná nevěsta 

Před začátkem čtvrté série byl natočen samostatný díl, 

Přízračná nevěsta, který se odehrává na konci 19. století 

v Londýně.  

Je čas Vánoc a Sherlock Holmes a jeho věčný přítel John 

Watson se vracejí do Baker Street. V tuto dobu přijde na scénu 

inspektor Lestrade a seznámí ho s případem Emilia Ricoletti 

neboli přízračná nevěsta, která se nejdříve zabila, poté vstala 

z mrtvých a zabila svého manžela. Jak to proboha udělala? A co 

dělají hlavní hrdinové ve viktoriánské době? Hra začíná.  

 

 

Martina Brhlíková, VIII.C 
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Usain Bolt 
 

Usain Bolt má světový rekord v  běhu na 100 metrů s časem 

9,58 s. 

Dále v běhu na 200 metrů s časem 19,19 s 

Ve štafetě na 4 x 100 metrů časem 36,84 s, kterou zaběhl 

jamajský tým na LOH 2012 v 

Londýně. 

Drží také světový rekord v běhu na 

neoficiální trati 150 metrů časem 

14,35 s  z května roku 2009. 

Svou kariéru ukončil v roce 2017, na 

MS v atletice 2017v Londýně. 

Běh na 300 metrů 30,97 s (2010, 3. 
nejlepší čas historie, Zlatá tretra 
Ostrava 2010) 

Běh na 400 m 45,28 s (2007) 

V letech 2008, 2009, 2011 a 2012 se 
stal vítězem ankety Atlet světa. 

V letech 2009, 2010, 2013 a 2016 byl vyhlášen nejlepším 
sportovcem světa za uplynulý rok a převzal světovou sportovní 
cenu Laureus.  

 
 

Lukáš Novák, VIII.A 
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Basketball - trestný hod   

 

Trestný hod je trest uvalený rozhodčím na hráče, kteří užívají nadměrně dotek, ať již 

nahodile, či záměrně, aby získali výhodu nad soupeřem. Trestný hod lze provést různými 

způsoby. Když se hráč nedovoleně dotkne soupeře, je to hodnoceno dvěma trestnými 

hody, pokud střela neprojde košem. Jestliže hráčova střela košem projde, tým získává 2 

body a navíc faulovaný hráč má jeden trestný hod. Hráči faulovaní při střelbě z 

tříbodové čáry získávají tři trestné hody. Fauly na nestřílejícího hráče končí vhazováním 

ze zámezí nebo trestným hodem, což závisí na počtu faulů, kterých se tým dopustil. 

Z trestných hodů se vyvinul významný prvek hry. Týmy dosahující vysokého procenta 

úspěšnosti při střelbě trestných hodů mohou dosáhnout mnoha snadných bodů, a tím 

zvýšit své šance na vítězství. Týmy, kterým se hodně trestných hodů nepodaří, mohou 

prohrát i utkání, které by patrně jinak vyhrály. Nejúspěšnějším střelcům trestných hodů 

(dříve Rick Bany a Larry Bird, i současné hvězdy jako Reggie Miller a Mark Price) se daří 

proměnit kolem 90 procent (9 z každých 10) trestných hodů. Střelci slabší v trestných 

hodech (např. Wilt Chamberlain a Shaquille ONeal) se pohybují v rozmezí kolem 50 

procent (5 z každých 10). 

Týmy si budují herní plány kolem házení trestných hodů, jež jsou nedílnou součástí 

basketbalové koncovky. Týmy zaostávající o dva až tři body se mohou v poslední minutě 

dopouštět faulů v naději, že soupeř zkazí důležité 

trestné hody a dá jim tak šanci vyrovnat 

dvoubodovým či tříbodovým košem. Je 

známo, že týmy neúspěšné v trestných hodech 

kvůli tomu ztrácejí v posledních minutách 

utkání vedení. Obrana 

jednoduše řečeno znamená obrana chránění vašeho 

koše před soupeřem, který chce zabodovat. Tým, 

který často zabrání soupeři ve skórování, tím 

většinou velice zvyšuje svou vlastní šanci na 

vítězství. Univerzitní týmy a evropské celky hrají 

dva způsoby obrany: jeden na jednoho, kdy každý hráč brání soupeře tváří v tvář, a 

zónovou obranu, při níž hráči brání přidělenou část hřiště. 

                                                      

 

 

Barbora Svobodová, VIII.B 
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Jezdectví 

Jezdectví je sportovní odvětví, kdy se kůň využívá pro jízdu v sedle (může se 

jet i bez sedla) 

Jezdit může téměř každý  

Co k tomu potřebujeme? 

 Jezdecká přilba 

Jezdecké kalhoty – rajtky 

Jezdecké boty 

Jezdecká vesta nebo jezdecká bunda 

Jezdecké rukavice 

 Je dobré být pořádně vybavený, protože ze začátku se bude padat téměř 

pořád 

Jezdecké styly  

 Kovbojové  

 Ponny – games 
 Pracovní jezdectví  
 Voltiž a paravoltiž 
 Parkur  
 Western 
 Drezura 

Jezdectví je 
jediný olympijský sport, 
kterého se aktivně zúčastňují společně s lidmi i zvířata. 

V jezdectví musíte umět rozumět si se zvířaty, vyhrát může každý, ale 
musíte umět se svým partnerem (koněm) spolupracovat a navzájem si věřit, 
když dokážete tohle, zvládnete jakékoliv discipliny.    

 

Ladislava Spalová, VIII.B         


