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MASOPUSTNÍ BESEDA DĚTÍ Z 1. C 

9. 2. 2018 navštívily děti z 1. C kolínské muzeum, kde pro ně byl připravený 

program o Masopustu. Nejdříve si povídaly a dozvěděly se spoustu nových věcí. 

Potom se podívaly na karnevalové veselí v maskách a na závěr si vyrobily 

čepičku, kterou nosí v průvodu „Strakatý”. Kdo byl hotov, mohl ještě na 

společný plakát namalovat masky, které chodí v masopustním průvodu. 

Programu se také zúčastnily děti ze 3. B  

Na závěr  několik postřehů zúčastněných, co se jim líbilo:  

 Jak jsme vyráběli barevné čepičky 

 Jak jsme si povídali o Masopustu 

 Jak jsme hledali jitrničky 

 Promítání karnevalu 

 Jak jsme lepili třásně na čepičky 

 Všechno 

 Film o Masopustu 

 Kreslení masek na velký papír 

 Povídání o Masopustu, protože jsem se dověděla spoustu věcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereza Lahodová 8. C 
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ESTER LEDECKÁ 

Ester se narodila 23. března 1995 v Praze. Aktivně se věnuje snowboardingu a 

v posledních dvou letech se začala zajímat také o alpské lyžování. 

 

ZOH 2018 

 

Na letošních zimních olympijských hrách, které se konaly 

v jihokorejském Pchjončchangu, se Ester zúčastnila dvou 

disciplín. Jak už asi tušíte, byl to snowboarding společně 

se sjezdovým lyžováním. Ester se tak stala prvním člověkem v historii, který se 

zúčastnil jak snowboardingu, tak lyžování. 

Jelikož Ester se alpskému lyžování věnuje zhruba dva roky, neměla moc velké 

naděje, že by mohla zvítězit. 

Když Ester jela, americká televize již vyhlašovala za vítězku Rakušanku Annu 

Veith. Všichni stáli jako opaření, když viděli, že Ester je na prvním místě. 

Samotná Ester tomu nemohla uvěřit a jen čekala, kdy se jí tam přičtou další 

vteřiny. Ale tak se nestalo. Naše česká lyžařka zvítězila o pouhou jednu setinu! 

Americká televize bude mít nejspíše velký problém, jelikož nevysílala onen 

vítězný závod, protože už rovnou považovala za vítězku Annu Veith. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Prokopová 8. C 
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SÁBLÍKOVÁ ZÍSKALA STŘÍBRO V ZÁVODĚ NA 

PĚT KILOMETRŮ 

 

Česká rychlobruslařka se může pyšnit již dalším cenným kovem - stříbrnou 

medailí z ZOH 2018 

v Pchjongčchangu. Se svým už 

šestým pódiovým umístěním se 

stala nejúspěšnější Češkou na 

zimních hrách. 

 

Na prvním místě se v závodě na pět 

kilometrů umístila Nizozemka 

Esmee Visserová, která byla se svým časem 6:50,23 rychlejší než Sáblíková o 

pouhé 1,62 sekundy. Čas Sáblíkové byl 6:51,85 a za ní se k bronzu vyvezla 

Natalja Voroninová z Ruska. 

 

„Stříbro je pro mě jako vítězství,“ řekla Sáblíková. „Vím, že si spousta lidí říká, že 

to není zlatý hattrick. Ale po tom, co jsem nemohla v listopadu ujet více než tři 

kola, to bylo dnes neuvěřitelné.“ 

 

 

 

 

 

 

Martina Brhlíková 8. C 
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KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

 

Karneval školních družin se konal 16. 2. 2018. Děti se už od rána těšily, až 

karneval začne.  

Karneval začal po obědě dětí. Ve všech odděleních školní družiny se objevily 

filmové i pohádkové postavy, sportovci, princezny, víly, zvířátka, piráti, klauni a 

spousta dalších. Paní vychovatelky se také převlékly do masek, z čehož byly děti 

nadšené.  Karneval začal promenádou masek po tělocvičně, při které si všechny 

děti prohlédly masky ostatních. Po společném tanci na písně ,,Vařila myšička 

kašičku“, ,,Komáři se ženili“ a ,,Defilé u moře“ nás čekala hra Klobouková. 

 

                 

 

Klára Benešová 8. C 
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RIVERDALE 

 

Riverdale je americký televizní  seriál volně inspirovaný postavami z komiksů 
vydavatelství Archie Comics. Stanice The CW si ho objednala do své vysílací 
sezony 2016–2017. Pilotní díl měl premiéru 26. ledna 2017. Druhá řada byla 
potvrzena 7. března 2017.[1] Premiéra druhé řady je stanovena na 11. října 
2017. V září 2017 byl oznámen nový projekt, spin-off seriálu nazvaný The 
Chilling Adventure of Sabrina. Seriál sleduje postavy Archie komiksů, s K.J. 
Apou v roli Archieho Anderwse, Lili Reinhart jako Betty Cooper, Camilou 

Mendes jako Veronicou Lodge, nováčkem ve městě a Colem Sprousem jako 
Jugheadem Jonesem, vypravěčem seriálu. Seriál také sleduje Ashleigh 
Murray jako Josie McCoy, hlavní zpěvačku the Pussycats a Madelaine 

Petsch jako Cheryl Blossom, sestru Jasona Blossom, který je centrem záhady 
první řady. Další postavy v seriálu jsou Fred Andrews, Alice Cooper a Hermione 

Lodge, rodiče Archieho, Betty a Veronicy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Páslerová 8. A 
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PROJEKTOVÝ DEN 1. STUPNĚ - OLYMPIÁDA 

Naši spolužáci z prvního stupně měli projektový den. Téma dne byla olympiáda, 

přestože ještě nezačala. V prvních ročnících se děti sešly a seznámily. Povídaly 

si o olympijských hrách a její historii. Došlo i na poslechnutí naší české hymny, 

ale také olympijské hymny. V první hodině si stihly také vyrobit svou a 

olympijskou vlajku. Další hodiny žáci dostali písmenka, ve kterých se skrývaly 

názvy sportů. Po svačině došlo i na sportování. V závěru projektového dne si 

žáci vystřihli a vybarvili brusli s bludištěm a zopakovali si vázání tkaniček. Celý 

projektový den se dětem líbil a byl úspěšný. 

Ve druhé a třetí třídě se žákům líbila tajenka se sportovci, která vyšla šifrou 

z vypočítaných příkladů. Vyráběli olympijskou vlajku a dozvěděli se jména 

našich sportovců. Nejvíce zábavnou částí byl pro žáky biatlon. Dověděli se něco 

nového o starověkém Řecku, ve kterém vznikla myšlenka olympijských her. 

Vyrobili si plakát a volili si název jejich družstva a maskota. Hrál se také turnaj 

ve florbalu. Žákům se projektový den líbil a našli si kamarády do dalších let. 

Děti ze čtvrtého a pátého ročníku hledali věci na počítači, kreslili a hráli hry. 

OHLASY DĚTÍ NA PROJEKTOVÝ DEN 

4. a 5. ročník – Sice mě sporty moc nebaví, ale tento den mě bavil docela dost. 
Nejvíce mě bavilo hledání věcí na počítači nebo kreslení. 

Přišla jsem do školy a měla jsem trošku strach. Ale už ho nemám. Ve skupině 
jsme byly samé holky: Natálie Krupičková, Eliška Gandžalová, Nela Vlachová a já 

(Aneta Jančeková). Pracovaly jsme na projektu o krasobruslení. Moc mě to 
bavilo. 

Mně se to moc líbilo. Našel jsem si tady nové kamarády. Ale nejvíc se mi líbilo, 
jak jsme byli ve skupinkách a dělali jsme úkoly a počítali příklady. 

 

 

 

 

 

Markéta Zachová 8. C 
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PUZZLIADA 

V pátek 19. 1. se konalo zábavné odpoledne ve školní družině. Zábavné 

odpoledne ve školní družině je jen jednou za měsíc.  

Pro měsíc leden bylo zábavné odpoledne pojmenováno jako puzzliada.  

Děti prověřovaly svojí představivost ve skládání puzzlí a v různých skládačkách. 

 Děti byly rozděleny do stejných věkových skupin, ve skupinách dobře 

spolupracovaly.  

Jejich cílem projít všechna stanoviště s různou obtížností, skládání skládaček a 

puzzlí. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Sombergová 8. C 
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MARVEL 

Marvel Studios je americké televizní a filmové studio sídlící v Beverly Hills v 

Kalifornii. Bylo založeno v 90. letech 20. století mateřskou společností Marvel 

Entertainment. Produkuje především filmová zpracování komiksů mateřské 

společnosti. 

FILMY: 

Rok:     Název: 

1998      Blade                            2007     Fantastická čtyřka 

 2000       X- man                        2008     Kat: Válečná zóna 

 2002   Blade II                            2009     X- man Origins   

2002      Spider- man                2011     X- man: První třída 

2003      Dare devil                   2012     Ghost Rider II 

2003      X- man II                     2012     Amazing Spider- man 

2003      Hulk                            2013     Wolverine 

2004      Kat                              2014     Amzing Spider- man II 

2004      Spider- man II            2014     X- man Budoucí 

2004      Blade: Trinity                          minulost 

2005      Elektra                        2015     Fantastická čtyřka 

2005      Man Thing                  2016     Deadpool 

2005      Fantastická čtyřka      2016     X- man: Apokalipsa 

2006      X- man: Poslední vzdor  2017     Logan: Wolverine 

2007      Ghost Rider                2018     Black Panther 

2007      Spider- man III           2018     Avengers: Infinity war 

Jan Kmoch 8. B 
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ZVÍŘATA 

 

VE VZDUCHU 

Ara hyacintový 

Je celý kobaltově modrý, pouze kolem očí a na bradě má žlutou 

barvu. 

Jeho silný zobák dokáže rozlousknout i kokosový ořech.  

Přezdívá se mu modrý král zelené Brazílie. 

V MOŘI 

Sviňucha obecná 

Je šedobílý savec z řádu kytovců. 

Zdržují se poblíž pobřeží nebo v mělkých vodách. 

Sviňuchy dosahují délky až 1,9 m. 

Je velmi podobná delfínům. 

NA SOUŠI 

Klokan velký 

Je odlišný od většiny druhů podle ochlupeného nosu. 

Tento klokan je třetí největší z klokanů (délka těla 0,9–1,4 m, délka ocasu 75–

100 cm, hmotnost 15–54 kg) a také jejich nejohroženější druh. 

Březost u klokana velkého trvá v průměru okolo 36 dnů. 

            Vyskytuje se v jižní Austrálii. 

 

 

Štěpánka Hájková 8. C 
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BOSTONSKÝ TERIÉR 

Je psí plemeno původem z USA – z Bostonu a byl vyšlechtěn k psím zápasům. 
Kvůli častým neúspěchům a mnohem lepšímu psu – stafordšírskému 

bulteriérovi – upadl v zapomnění, ale dnes jeho popularita pomalu rozrůstá. 

Původ 

Vyšlechtěn byl v USA, v druhé polovině 20. století, původně jako bojové 
plemeno křížením anglického buldoka, boxera a bílého anglického teriéra. Kvůli 

neúspěchům v soubojích a oblíbenějšímu bojovému psu — stafordšírskému 
bulteriérovi — se ale začal využívat jen pro lov krys a jeho populace pomalu 

upadala. Ve starších záznamech ho najdeme jako amerického bulteriéra, lidově 
ho v Americe nazývají i jako "amerického gentlemana", protože je to malý, 

přítulný a zároveň velmi inteligentní a bystrý pes. 

V České republice je již více než deset chovných stanic tohoto plemene. 
Stejně tak je tomu i v celé západní Evropě. Postupně si získává svoji 

popularitu po celém světě, ale je využívaný pouze jako společník. 

Vzhled 

Malý, kompaktní pes s vydatnou stavbou těla, malou vahou, ale velkou 
inteligencí. Bostonský teriér má velmi krátkou, ale hustou srst, která 
pokrývá celé jeho tělo. Má většinou žíhanou barvu s bílou náprsenkou nebo 
černou s bílou náprsenkou a znaky na hlavě. Na dotek je hladká. Má krátkou, 

výraznou hlavu s krátkým a tzv "přimáčklým" nosem. Má velké trojúhelníkovité 
uši, které nosí úplně vztyčené. Jsou velmi vysoko nasazené. Oči jsou malé, 
kulaté s hnědou duhovkou a daleko od sebe. Hmotnostně je toto plemeno 

rozděleno do tří tříd: lehký bostonský teriér je pod 6,8 kg, střední teriér je 6,8 - 
9 kg a velký teriér má 9 - 11,35 kg. Dorůstá 38 - 43 cm v kohoutku. 

Povaha 

Je to chytrý, velmi přítulný pes, domácí mazlíček či společník. Povely si 
zapamatuje a naučí. Nemá sklony ke štěkání. Důvěřuje lidem, na všechny je 

hodný a přítulný. Rád si hraje. 

 

Klára Čižinská 8. C 
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GYMNASTICKÁ PŘEHLÍDKA 

Dne 23. 2. se uskutečnila jako každý rok gymnastická přehlídka prvního stupně. 

Nejlepší žáci ze tříd závodí o umístění do žebříčku nejlepších. Každý se zúčastnil 

skoku přes kozu, chůze na kladině (lavičce) a na konec každý předvede sestavu 

na žíněnce. 

 

Závodu se zúčastnili: L. Dubová, A. Nováková, N. Ofukaná, L. Fridrichová, A. 
Mikušová, M. Bulíčková, T. Honcová, N.Hotovcová, L. Lubinová, A. Adam, L. 

Bendák, D. Reifová, S. Kesnerová, L. Vaverka, R. Hrouda, K. Rosická, M. 
Košnerová, Š. Nouzáková, N. Krupičková, M. Bulíčková, V. Stará, K. Šantrůček 

Umístění závodníků: 

ml. žáci 

1. Viktorie Matějková 

2. Kristýna Jíchová 

3. Tereza Malá 

st. žáci 

1. Natálie Krupičková 

2. Marie Bulíčková 

3. Veronika Stará 

 

 

 

 

Ladislava Spalová 8. B 
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LEDNÍ HOKEJ 
Je to týmový sport, který se hraje na ledě. 

Vznik koncem 19. století v Kanadě. 

Hraje se na 3 třetiny po 20 minutách. 

Mezi třetinami jsou dvě přestávky, každá trvá 15 minut. 

Cílem hry je vstřelit více gólů než soupeř. 

Hraje se s malým, tvrdým gumovým kotoučem (pukem). 

Hráčů na hřišti je 6 z toho je jeden brankář, tři útočníci a dva obránci. 

Důležitou součástí hry jsou rozhodčí. 

Rozhodčí se dělí: dva hlavní a dva čároví. 

V hokeji jsou tři základní pravidla: 

1. Zakázané uvolnění. 

2. Vyhození puku mimo plochu. 

3. Postavení mimo hru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kateřina Knytlová 8. B 
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SURVIVOR 

Kdo přežije 

Survivor je původně americká televizní reality show, která je v různých 

podobách vysílána v mnoha zemích na světě. Hlavním principem této soutěže 

je vysazení soutěžících na izolovaném místě (ostrově) v divočině, kde soupeří o 

různé odměny a hlavní výhru v hotovosti – 1 000 000 dolarů. 

V soutěži se využívá systému postupného vyřazování, kdy soutěžící hlasují proti 

dalšímu členu v kmeni, dokud nezůstane poslední soutěžící, který kromě výhry 

získá i titul "Poslední trosečník". Soutěž je také obrovským sociálním a 

psychologickým experimentem, kdy je možné pozorovat různé typy lidí, jak se k 

sobě navzájem chovají za různých okolností a v různých podmínkách. V soutěži 

jsou poměrně fyzicky těžké disciplíny, proto je dobré mít lepší kondici.Z 

Zatím jediným americkým moderátorem je Jeff Probst 

Americká verze – má 36 sérií, např. na ostrovech ve Fidži, Panamě, Číně, 

Mikronésii nebo Borneu 

Česká verze 

Robinsonův ostrov 

 Má zatím jen dvě série, první se vysílala v roce 2017 (výhra Marek Orlík), 

druhá série se vysílá momentálně v TV. 

 Účastníci RO přežívají na ostrovech ve Filipínách, výherce dostane 

odměnu 2 500 000 Kč a titul Český Robinson 

Moderátorem 1. i 2. série se stal Ondřej Novotný 

 

 

 

 

 

Tereza Hlocká 8. A 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyg4OV9-bZAhUHPRQKHRhWAh8QjRwIBg&url=http://reality-show.panacek.com/46220-robinsonuv-ostrov-ceska-verze-survivora-se-blizi.html&psig=AOvVaw0600EbXRBKTtWa2KfCAvKn&ust=1520949098240635
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DYLAN O'BRIEN 

Dylan O'Brien (* 26. srpna 1991 New York) je americký herec a hudebník. 

Pochází z filmařské rodiny, v širší známost vešel zejména jako představitel jedné 

z hlavních postav v televizním seriálu stanice MTV Vlčí mládě (Teen Wolf). 

Účinkoval i v nezávislém filmu High Road (2011), v romantickém snímku The 

First Time (2012) a komedii Stážisti (2013). Režisér Well Ball ho pak obsadil do 

hlavní role akčního sci-fi thrilleru Labyrint: Útěk (2014) včetně jeho dvou 

pokračování (2016 a 2018). Následovalo i angažmá v katastrofickém thrilleru 

Deepwater Horizon: Moře v plamenech (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denisa Volná 8. B 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiiksbFt_jZAhUO3qQKHS_8CLIQjRx6BAgAEAU&url=http://www.playbuzz.com/isabellaobrien10/is-dylan-obrien-the-one-for-you&psig=AOvVaw3rLX6pRzwB84y-dBsY53Jl&ust=1521550521962672
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LISA A LENA 

 

 

Lisa a Lena jsou německá dvojčata. 

Proslavily se aplikací Musical.ly ve 13 letech, teď mají více než 26 milionů 

fanoušků na Musical.ly a na Instagramu více než 12 milionů. 

Když jim bylo 6 měsíců, adoptovali si je Lilli a Viktor a mají sestru Tayru a bratra 

Timma. 

Žijí v Německu ve Stuttgartu. 

V roce 2016 spolupracovaly s Compose (oblečení). Na začátku června roku 2016 

oznámili ukončení jejich spolupráce s Compose. Od prosince 2016 mají svůj 

vlastní obchod s názvem Dream It & Do It, v létě 2017 udělaly vlastní značku 

oblečení s názvem J1MO71, s tím také přišla písnička Not my fault. 

 

 

 

 

 

 

 

Eliška Pavlíčková 8. A  
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TENIS 

Tenis označovaný také jako bílý sport, je míčová hra pro 2 nebo 4 hráče. 
Varianta se 2 hráči se nazývá dvouhra, varianta se 4 hráči pak čtyřhra. Rozlišuje 
se také smíšená čtyřhra, při které v každé dvojici hraje jedna žena a jeden muž. 

Soupeři stojí proti sobě na obdélníkovém hřišti (tenisovém dvorci) a pokoušejí 
se odrazit tenisový míček tenisovou raketou tak, aby jej soupeř nemohl vrátit, 

aniž by se trefil vedle tenisového dvorce (do autu). 

Historie 

Hra pochází ze středověké Francie, kde je doložena roku 1275 pod názvem jeu 

de la chasse (hra na lov), protože napodobovala chytání ptáků do sítí. 

Provozovali ji zejména řeholníci pocházející z urozených rodin jako náhradu 

rytířských zábav. Míčem se trefovalo do branky, kterou hájila služebná strana 

(service side, proto se označuje podání slovem servis). Hrálo se na klášterních 

dvorech (francouzsky cour), odtud označení tenisového hřiště jako dvorec nebo 

kurt. Od 14. století se sport provozoval u královského dvora a v 15. století jsou 

zmiňovány v Anglii první zápasy profesionálů, na jejichž výsledky se sázely 

značné částky. 

Pravidla 

 Hráč nesmí na soupeřovu stranu 
 Při servisu tenista nesmí přešlápnout čáru a musí trefit křížem na první 

pole. Na podání má dva pokusy 
 Hráč musí při hře umístit míč do kurtu 

 

 

 

 

 

 

Nela Kadlecová 8. B 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dvouhra&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cty%C5%99hra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obd%C3%A9ln%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tenisov%C3%BD_dvorec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tenisov%C3%BD_m%C3%AD%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tenisov%C3%A1_raketa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Profesion%C3%A1ln%C3%AD_sport
http://lide.uhk.cz/fim/student/borzisi1/tenis.html
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5psTpx_jZAhUMDMAKHfyNAEoQjRx6BAgAEAU&url=http://www.pension-pstruzi.cz/cs/leto/tenis-golf-bowling/&psig=AOvVaw0tAszgFxoCafmY4AGh96ky&ust=1521554892023333
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STAR WARS 

Star Wars (česky původně též Hvězdné války) je americká multimediální 
franšíza žánru space opera, vytvořená Georgem Lucasem. Její hlavní částí je 
osmidílná řada celovečerních filmů, ke které se postupně přidala další díla. 

První díly byly jedinečné díky svým speciálním efektům. Režisér George Lucas 
kvůli nim založil zcela novou trikařskou společnost, Industrial Light and Magic. 

První díl, Nová naděje (dnes se kategorizuje jako čtvrtý), byl sice natočen s 
relativně nižšími náklady, odezva od diváků však byla ohromná. Ale George 

Lucas se na úspěšnou premiéru nedostavil. Další dva díly – pátý a šestý -  tak už 
mohly být natočeny s vyššími náklady a ještě lepšími efekty. V roce 1997 nechal 

Lucas první tři staré díly digitálně remasterovat a přidal do nich i dříve 
nepoužité scény. Pomocí remasteringu byly odstraněny i některé nedostatky 

způsobené starou trikovou technikou. Celé dílo představuje konflikt mezi řády 
Jedi a Sith, jejichž přívrženci mají schopnost ovládat vesmírnou Sílu. Celá 

hexalogie popisuje životní příběh Anakina Skywalkera (Dartha Vadera), který se 
z rytíře Jedi stane učedníkem Temné strany Síly. Vedle toho stojí snažení Dartha 
Sidiouse, arcizloducha, který chce ovládnout galaxii. Kromě hlavní linie má děj 

mnoho zápletek, chvíle napětí, humor, mezilidské vztahy, velkolepé bitvy a další 
ingredience space opery. Specialitou ságy jsou souboje se světelnými meči, 

které George Lucas vymyslel. 

 

                                                                                                                

 

 

 

Lukáš Lahoda 8. B 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fran%C5%A1%C3%ADzing
https://cs.wikipedia.org/wiki/Space_opera
https://cs.wikipedia.org/wiki/George_Lucas
https://cs.wikipedia.org/wiki/George_Lucas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Industrial_Light_and_Magic
https://cs.wikipedia.org/wiki/1997
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Digit%C3%A1ln%C3%AD_remastering&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jedi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sith
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADla_(Star_Wars)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Darth_Vader
https://cs.wikipedia.org/wiki/Darth_Sidious
https://cs.wikipedia.org/wiki/Darth_Sidious
https://cs.wikipedia.org/wiki/Space_opera
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bteln%C3%BD_me%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/George_Lucas
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj17vfR7ebZAhXkDMAKHVGNCVIQjRwIBg&url=https://nerdist.com/fan-art-friday-107-black-and-white-star-wars-portraits-are-incredible/&psig=AOvVaw2KUnwuraJmOvqVuXUUzVds&ust=1520946507822151
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BLACK PANTHER 

Black Panther je americký superhrdinský film z roku 2018, založený na 

stejnojmenné postavě od Marvel Comics. Je produkovaný Marvel Studios a 

distribuován prostřednictvím Walt Disney Studios Motion Pictures a jedná se o 

osmnáctý film Marvel Cinematic Universe. 

Obsazení: 

 Chadwick Boseman jako T'Challa / Black Panther 
 Michael B. Jordan jako Erik "Killmonger" Stevens 
 Lupita Nyong 'o jako Nakia 
 Danai Gurira jako Okoye 
 Martin Freeman jako Everett. K. Ross 
 Daniel Kaluuya jako W'Kabi 
 Angela Bassett jako Ramonda 
 Forest Whitaker jako Zuri 
 Andy Serkis jako Ulysses Klaue 
 Florence Kasumba jako Ayo 
 John Kani jako T'Chaka 
 Winston Duke jako M'Baku 
 Letitia Wright jako Shuri 
 Sterling K. Brown jako N'Jobu 
 Isaach de Bankolé jako starší z kmene Wakanda 
 Nabiyah Be jako Tilda Johnson 
 Sydelle Noel jako Xoliswa 

 

Natáčení: 

Natáčení začalo dne 21. ledna 2017 ve studiích EUE/Screen Gems a 
Pinewood Atlanta pod pracovním názvem Motherland. Natáčelo se také v 

sousedství Sweet Auburn v Atlantě a v atlantské radnici. Některé scény 
se natáčely v Jižní Koreji. Natáčení ve městě Pusan skončilo dne 17. 
března 2017. Dne 21. března 2017 se natáčelo v na pláži Gwangalli. 

Natáčení v Jižní Koreji skončilo dne 27. března 2017. 

 

Ondřej Kruliš 8. B 
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STRÁŽCI GALAXIE 
Už z úvodní scény budete mít pocit, že tentokrát bude spíš pohodička... Gunn 

rozjíždí film podobným stylem jako minule, když Star-Lord křepčil na cizí 
planetě a kradl artefakty a lá Indiana Jones. Jenže... málem bych zapomněl na 
předtitulkovou scénu, v níž Marvel zase nakopnul svůj omlazovací algoritmus 
(pořád má rezervy) a naznačil, že to tentokrát nebude jen nekonečný večírek, 
ale dojde i na hříchy minulosti. A jak děj zběsile uhání vpřed, přibírá si žónglér 
James Gunn další a další míčky, až začnete trnout, jestli to všechno ustojí. Star-
Lord potkává svého otce, Gamora, a snaží se nenechat se zabít svou sestrou a 

Yondu s Rocketem soupeří o to, kdo z nich je větší podrazák. Všichni jako by na 
povel utvořili dvojice, tedy s výjimkou roztomilého Groota a třeskutě 

zábavného Draxe, kteří si úplně vystačí sami a kradou pointy pro sebe, každý po 
svém. 

 
Jenže abyste figurky dostali na potřebná místa na šachovnici, musíte nacpat do 

relativně úsporné stopáže tolik honiček, vzpour, kliček a zvratů, že už to není 
horská jízda, ale spíš řetízák s volume hodně doprava. Místo dalšího budování 

vztahů mezi základními charaktery jsou na nás sypány další a další postavy, 
přičemž některé (konkrétně camea) jsou naprosto zabité, protože přijdou, 

odříkají dvě hlášky a zase z děje "vystoupí". Brutálním tempem se daří snímek 
ještě víc odtrhnout od pozemské reality Avengers, dokonce i daleko, daleko od 
fantasy světů Thora. Kulisami i žánrem. S tím bohužel přichází jedna nepěkná 

věc, která v závěru graduje do obludných rozměrů. 
 

A možná to tak má být. Strážci Galaxie 2 jsou prostě okázalým vesmírným 
dobrodružstvím. Možná až zbytečně rozpřáhlým, což činí potíže především při 

přechodem z bláznivé akce do rádoby vážných, ale v důsledku povrchních scén, 
které hrají na srdíčko. Na emoce tu prostě není moc času, protože za rohem už 

číhá další pixelová nakládačka. 
 

 

 

 

 

 

Barbora Svobodová 8. B 
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BLAKKWOOD 
Jsme nezávislé hudební vydavatelství, které oficiálně vzniklo v roce 2014 

zapsáním do obchodního rejstříku. Věnujeme se tvorbě hudby, prodeji 

vlastního oblečení a společně s partou šikovných lidí budujeme kulturu kolem 

značky Blakkwood. 

Každý nový projekt je pro nás výzvou. Když uděláme chybu, poučíme se a příště 

to zvládneme lépe. Snažíme se tvořit něco unikátního, co tu ještě nebylo. 

Věnujeme se také prodeji vlastního oblečení značky Blakkwood. Jsme ryze 

česká společnost a jsme na to hrdí. Díky tomu se můžeme věnovat projektům, 

které nás baví, a nemusíme se nikomu zpovídat. Jsme šéfové sami sobě a v tom 

je naše síla a výhoda. 

 

Na české hudební scéně se pohybujeme již řadu let a za tu dobu jsme nasbírali 

mnoho zkušeností, vidělo nás tisíce lidí a objeli jsme stovky měst a klubů napříč 

Českou republikou i Slovenskem. 

Díky tomu Vám můžeme nabídnout profesionální hudební vystoupení našich 

interpretů, kteří každý rok jezdí turné, aby splnilo sny svým fanouškům, kteří je 

chtějí vidět naživo a poslechnout si ty největší hity. 

Náš booking managment je tu pro vás, takže se nám v případě zájmu o hudební 

vystoupení některého z našich interpretů neváhejte ozvat. 

V nabídce je kompletní sestava Blakkwood interpretů jak pro společný koncert, 

tak pro jednotlivé sólo koncerty či kombinace několika interpretů. 

Exkluzivně tedy zastupujeme jména jako Sharlota, Renne Dang, Protiva, Refew, 

Fosco Alma, LD a Jay Dies. 

 

 

Karolína Nováková 8. A 
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ADIDAS 

Adidas je německý koncern, sídlící v bavorském městě Herzogenaurach. Je to 

přední světová firma vyrábějící sportovní oblečení, obuv a sportovní potřeby. 

 

Symbolem firmy Adidas jsou tři černé proužky, které se umísťují většinou v 

případě oblečení přes celou délku rukávů a v případě bot na jejich vnější boční 

stranu. V roce 1972 převzala firma nové logo, tzv. „Trefoil“, které připomíná 

trojlístek se třemi pruhy. Název firmy je odvozen od jejího zakladatele Adolfa 

(zkráceně „Adi“) Dasslera. Ze zkratek Adi Dassler vzniklo slovo Adidas. 

Historie: Bratři Adolf a Rudolf Dasslerové založili v roce 1924 firmu na výrobu 

sportovní obuvi Gebrüder Dassler Schuhfabrik, která získala velký podíl na 

německém trhu i v zahraničí. V roce 1948 se bratři rozešli a každý si založil svoji 

vlastní firmu. Rudolf založil opět firmu vyrábějící sportovní obuv a pojmenoval ji 

zprvu podle prvních dvou písmen ze svého jména Ruda (RUdolf DAssler). 

Později však firmu přejmenoval na Puma Schuhfabrik Rudolf Dassler. Obdobně 

postupoval i Adolf (Adi). Firma Adidas je v současnosti jednou z největších 

společností v Evropě v oboru výroby obuvi a jiných oděvních součástí pro 

sportovní aktivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Muška 8. B 
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ŠKOLNÍ ŘÁD 
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 ŠKOLNÍ ŘÁD 
Žákovské desatero 

· Vstoupil jsi – pozdrav. 
· Odcházíš – rozluč se. 

· Chceš-li – řekni prosím. 
· Dostaneš-li – řekni: děkuji. 

· Používej i ostatní kouzelná slova, která k sobě lidi přibližují. 
· Nikoho nebij – jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu. 

· Nenič – každá věc, která posloužila tobě, může posloužit i druhému. 
· Netrap se – všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit 

o každou radost i bolest. 
· Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří. 
· Važ si sám sebe - v životě je důležité znát svoji cenu. 

Oznámení o změně školního řádu 
Nové znění bodu 4. a 6. v oddíle III.: 
4. Mobilní elektronická zařízení žáků (notebooky, tablety, telefony, jiná chytrá 
zařízení, zařízení umožňující přenos dat, aj.) musí být v budovách i areálu školy, 
v prostorách školní jídelny a při akcích školy vypnuty. Žák je může použít pouze 
se svolením pedagogického pracovníka. 
6. Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. 
Hodinky, šperky, větší obnosy peněz apod. mají neustále u sebe, pokud je musí 
odložit, např. v hodině Tv, odkládají je na místo určené vyučujícím. Škola ručí 
pouze za telefony a cenné předměty uložené před vyučováním v ředitelně 
k úschově do trezoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filip Svoboda 8. A 

http://www.7zskolin.cz/www/skola/clanky/detail/2018/2018-03-12-oznameni-o-zmene-skolniho-radu.html

