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Úvodní slovo 

HÁDANKA

Poznáte, koho nakreslil

Vojta Hošťálek z 6.A?

Správná odpověď 

z minulého čísla

Ruda Hlaváček z 9.B

Milí čtenáři,

číslo, které držíte v ruce, Vás zavede 

do světa sportu a je především 

ohlédnu�m za letošní zimní olympiádou.

Jsme nová redakce a tak jsme se pro Vás

snažili časopis nějak změnit a zpestřit.

I když postupně jednotlivé redaktory 

a redaktorky v únorové uzávěrce „kosila” 

chřipková epidemie a počítačová tech-

nika stávkovala, je nové číslo Školáska 

konečně na světě! 

Můžete si přečíst nejenom jak jsme 

na olympiádě uspěli, ale také třeba jaká 

je snídaně šampiónu nebo olympijská 

móda:) Některé oblíbené rubriky jsme 

ponechali, např. : Herní okénko, V�py, 

Filmy, Zábava, Komiks, ale některé jsou 

zcela nové. Žákovský parlament řešil 

otázku dopingu a na straně 6 pro Vás 

připravil školní soutěž!

A jestli máte nějaký �p na článek, rádi 

Vás uvidíme na dalším redakčním setkání.

Za celou redakci přeji příjemné čtení!

Lada Slabá

KOMIKS WATSON Klára Wes�álová, 9.B
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Beata Seifertová, Káťa Záklasníková 5.A 

Pán jde v zimě na ryby. Vyseká díru 
do ledu, ale odněkud se ozve: ,,Tady nic 
nechy�š!´´ Jde dál, ale znovu se ozve: 
,,Tady opravdu nic nechy�š!´´ Pán zavolá:
,, Kdo to je?´´ A ten hlas zakřičel: ,, To jsem 
já, ředitel tohoto zimního stadionu!´´

Paní domlouvá svému muži: ,,Vašku, nelyžuj 
na té sjezdovce! Sníh tam už roztává, ještě 
se tam někde zabiješ!´´ Manžel ale s klidem 
odpovídá: ,,Neboj, vezmu si vodní lyže.´´  

Pan Novák přijde z lyží a ptá se sám 
sebe: ,,Co jsem to chtěl? Aha, napít 
se.´´ Napije se, ale řekne si: ,,Ne, to 
není ono…. Už vím, chtěl jsem se 
najíst.´´ Nají se, ale zase mu něco 
nesedí. ,,To také ne….. Tak jsem se 
chtěl vykoupat.´´ Vykoupe se, ale pak 
mu dojde, že to také nechtěl. ,,Co já 
jsem to hergot…. No jo, vždyť jsem si 
chtěl  vlastně sundat lyže!´´

 Není to zas tak dávno, co se 
odehrály první zimní olympijské hry 
(zkratka ZOH). Poprvé byly v roce 
1924 a až do roku 1992 se konaly 
ve stejném roce jako letní olympijské 
hry. 
 Od roku 1994 jsou ZOH o 2 
roky posunuté od letních olympijských 
her (zkratka LOH), takže se každé dva 
roky koná buď LOH, nebo ZOH. 
 V letech 1940 a 1944 byste 
zimní olympiádu ale neviděli, protože 
byla zrušena kvůli 2. světové válce. 
Zimní olympiáda se už konala v 11 
státech. 

 Nejvíce medailí za celou dobu 
konání ZOH získalo s velkou převahou 
Norsko. Když se podíváte na letošní 
výpis počtu medailí z právě skonče-
ných her, zjis�te, že i letos je Norsko 
zemí, která jich získala suverénně 
nejvíc. Celkem jich má 39 – 14 zlatých, 
14 stříbrných a 11 bronzových.
 ZOH se tento rok konaly 
od 9. února do 25. února v Pchjon-
gčchangu. Tato zimní olympiáda byla 
už XXIII. (23.).

Káťa Záklasníková 5.A
O ZIMĚ, 

ZIMNÍCH SPORTECH

VTIPY

Tajenka z minulého čísla zní: 
KOSTRA

zdroj: Wikipedia.org (redakčně upraveno)

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY
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  Olympijské hry jsou největ-
ším sportovním svátkem na světě. 
V Jižní Koreji se konaly olympijské hry 
podruhé v historii. Představili se zde 
sportovci z 83 národů. Zde zabojovala 
o cenné kovy i necelá stovka českých 
sportovců.
 Pořadatelským městem ZOH 
2018 byl sice Pchjongčchang, ale v sa-
motném městě soutěže ani ceremo-
niály neprobíhaly. Část disciplín 
se konala v přilehlých horských stře-
discích, halové sporty a hokejový 
turnaj se pak konaly v pobřežním 
městě Kangnung.
 Maskotem olympijských her 
byl bílý tygr Soohorang. Toho orga-
nizátoři vybrali zejména proto, že je 
díky korejské lidové pohádce známý 
jako symbol důvěry, ochrany a síly. 
V Koreji je navíc tygr považován 
za posvátné zvíře, samotný Korejský 
poloostrov je pak přirovnáván 
k tygřímu tělu.
 

Tygr Soohorang dostal své jméno 
podle korejského slova „sooho“, což 
znamená ochrana
A „rang“ je pak ze slovíčka „horangi“, 
které znamená tygr.

NAŠI VÍTĚZOVÉ:

Mar�na Sáblíková
vydřela na 5000m stříbrnou medaili
Michal Krčmář
vybojoval ve sprintu biatlonistů 
stříbrnou medaili
Karolína Erbanová 
brala ve sprintu rychlobruslení 
na 500 m bronz
Veronika Vítková 
získala bronz ve sprintu biatlonistek
Eva Samková
vybojovala ve snowboardcrossu 
bronz
Ester Ledecká 
šokovala celý svět ziskem dvou 
zlatých medailí v super-G sjezdu a 
za paralelní slalom na snowboardu

Sabina Dokoupilová 6.B Michaela Vaníčková a Magdaléna Pšeničková z 6.B

OLYMPIÁDA v jižní koreji
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ROZHOVOR

s panem učitelem
MARTINem Mejzrem

Jak dlouho učíte?       „28 let.”

Je tohle první škola, kde učíte?    „Ano, první.”

Sledujete zimní olympiádu?     „Ano.”

Jste spokojen s výsledky českých sportovců?  
„Ano, jsem.”
 
Jaký zimní sport máte nejraději?    „Hokej.”

Sledujete raději zimní nebo letní olympijské hry?  
„Je mi to jedno.”

Máte nějakou v�pnou historku z lyžařského
výcviku?   „Ano. Kdysi byla skupinka chlapců 
už po 4. hodině ranní připravena a oblečena 
na lyžování. Mysleli si, že už je osm hodin ráno. 
Nikdo z nich u sebe to�ž neměl hodinky.”

Děkujeme za rozhovor!



Bára Culková 9.B

.

 Pchjongčchang je od Česka 
vzdálený 8 350 km a časový posun je plus 
8 hodin. Pchjongčchang je jihokorejský 
okres v provincii Kangwon v Asii. Nachází 
se v horách Tchebek ve vzdálenos� 180 
km východně od Soulu.

 V okrese Pchjongčchang se na-
chází Lyžařské středisko Jongpchjong, 
kde se konají závody Světového poháru 
v alpském lyžování.
 
 V roce 2018 se zde konají Zimní 
olympijské hry 2018 a Zimní paralympij-
ské hry 2018.

 U příležitos� olympijských her 
byla do roku 2018 vybudována vysoko-
rychlostní vlaková trať pro rychlovlaky 
KTX, která zkrá� dobu cestování ze Soulu 
na 50 minut.  

Adéla Tumajerová 9.B

 Milí čtenáři,
 jistě jste se těšili na další 
z našich receptů. A jelikož proběhla 
Olympiáda, tak jsme se snažili najít 
něco tema�ckého. Máme zde recept, 
který je bohatý na energickou hodno-
tu. Tudíž budete moci sportovat a 
tato zdravá „mňamka” vám dodá 
spoustu energie!

SUROVINY
voda
mléko
rozinky
med popř. cukr či jiné sladidlo
ovesné vločky
skořice - mletá jablka

POSTUP
Kaši vaříme v poměru 1 díl ovesných 
vloček, 1 díl vody a 1 díl mléka. 
Do hrnce dáme vločky s vodou a 
necháme pár minut odstát - vločky 
nabobtnají, trochu změknou a vodu 
z větší čás� vstřebají. Poté přilijeme 
mléko, přidáme na kos�čky nakrájené 
jablko a hrst rozinek. Lehce přisla-
díme, přisypeme mletou skořici a 
vaříme do zhoustnu� kaše.

Dobrou chuť!

Zdroj: www.recepty.cz

SNÍDANĚ ŠAMPIoNŮ
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Pchjongčchang

Lyžařská střediska:
Lyžařské středisko Jongpchjong 
Toto středisko se nachází v katastru města Tegwalljong.
 Je to největší lyžařský a snowboardingový areál v Jižní Koreji. 
Alpensia
Nachází se také v katastru Tegwalljong. Má 6 svahů pro lyžování 
a snowboarding.

평창
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 Hitem české kolekce byla 
oboustranná bunda, jejíž vnitřní část 
zářila zlatě. Jednalo se o vylepšený 
v�pek z posledních Her v Soči, kde Češi 
po triumfu Evy Samkové ukázali světu 
zlatou podšívku. 

 Dalšími zajímavými kousky byla 
pletená čepice Raškovka připomínající 
padesá�leté výročí vítězství skokana 
na lyžích Jiřího Rašky nebo batoh 
s voděodolnou pláštěnkou v designu 
české vlajky.

OLYMPIJSKÁ móda

 Každá medaile stojí sportovce 
obrovské vynaložené úsilí, překonávání 
sebe a svých možnos�, s touhou 
dosáhnout ještě lepšího času, ještě 
lepších bodů. Často nezáleží jen na vůli 
a trpělivos�. Úspěchu napomáhá také 
zakázaný doping! 
 Dopingem se označuje 
používání látek za účelem zvýšení 
výkonu při sportu. Mezi dopingové 
látky patří ale  alkohol a narko�ka. 
 Je známo, že již gladiátoři ve 
starověkém Římě používali směsi medu 
a alkoholu. 
 

 Po každém skončeném výkonu, 
či soutěži jsou sportovci povinni 
odevzdat vzorek moči k analýze. Je-li 
vzorek pozi�vní, následuje diskva-
lifikace případně odebrání medaile. 
 Olympijské hry v Koreji měla  
tři dopingové případy a největší 
dopingová aféra poslední doby je 
u sportovců z Ruska.

Ponaučení: 
Chceš-li dobrým sportovcem bý�, 
nesmíš drogy ani alkoholu poži�!

SOUTĚŽ!
„Jaké zvíře je lepší si koupit raději než 
drogy užívat?“ 
(Nápovědu najdeš na chodbách školy). 

Své odpovědi odevzdávejte paní 
učitelce Zuzaně Novákové
Vylosovaného výherce vyhlásíme 
v příš�m čísle Školásku.   

...TÉMA 
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Zuzana Nováková

žákovský parlament

DOPING

JIŘÍ RAŠKA
český skokan na lyžích, olympijský 
vítěz a český lyžař stole�.
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zdroj: Czech team (redakčně upraveno)



               Hra je od studia Hinterland 
Games. Ve světě hry nastala apoca-
lypsa a začala vládnout matka příroda + 
k tomu přišla velká zima a vy jste v roli 
pilota Willa Mackenzieho, který se 
nachází v severní čás� Kanady a snaží 
se přežít. 
 Hra je survival v první osobě. 
Ve hře si musíte hlídat žízeň, teplo, 
jídlo atd. Můžete také dostat infekci, 
nebo si zvrtnout kotník a hra vám dá 
návod/instrukce jak to vyléčit. 
Nemůžete vybrat maso ze zmrzlé 
ulovené kořis� holýma rukama a vlci 
se vás snaží vystopovat podle vašich 
stop, zvuku a čichu. 

  Grafika je výborná 
a působí postapocalyp�ckým dojmem. 
Audio/zvuk je taky velmi dobrý. 
Mapa je rozsáhlá a máte spoustu 
útočišť, kam se můžete schovat, 
ve hře cí�te pocit bezpečí i strachu. 

Hru hodno�m 8/10. 
 Hru lze zakoupit na pla�ormě 
steam za 32€ i s bonusovým obsahem 
za 10€. Ve hře není podporovaná 
češ�na. Tady je tabulka s podporova-
nými jazyky:                           

Michal Miler 7.A

  Představím vám naší rodinou 
oblíbené divadelní představení 
Naivního divadla v Liberci. Jedná se 
o Pohádku o Raškovi – českém 
skokanovi na lyžích Jiřím Raškovi. 
Pojednává o jeho životě formou 
pohádky. 
 Začátek je o malém klukovi 
z Frenštátu pod Radhoštěm, který 
zatoužil létat a jednou uviděl skokana 
na lyžích, jak skáče a skoro létá. Chce 
se tedy naučit skákat na lyžích. 
Usilovně trénuje na blízkém můstku, 
postupně se zlepšuje a ve 23 letech 
vyráží poprvé na olympiádu. Tam ale 
neuspěje. 
 Naštěs� se ho ujímá trenér 
skoku na lyžích Zdeněk Remsa a z další 

olympiády v Granobelu přiváží zlato 
a stříbro. Poráží i tehdy věhlasného 
Nora Wirkolu. 
 Celý život se o něj starali nejen 
rodiče, ale i jeho „te�čka“, kterou má 
Jirka moc rád.
 Předlohu napsal spisovatel Ota 
Pavel a pro Naivní divadlo ji upravil 
Tomáš Syrovátka. Tato divadelní hra se 
hraje ve studiu Naivního divadla vždy 
v prosinci. Do studia Naivního divadla 
se vejde asi tak 50 diváků, což dává 
celému představení jakýsi malebný 
nádech.
 Na webu i-divadlo.cz dostalo 
toto představení ohodnocení 97 %.
Já mám úplně stejný názor.

okénkoFilmové 
Beata Seifertová 5.A

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

TIP

foto: Naivní divadlo Liberec

herní koutek
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zdroj: store.steampowered.com
youtube.com (redakčně upraveno)



  Tento film se dá popsat jen dvěma 
slovy "česká klasika". Jiří Mádl a Vojta 
Kotek v komedii  z roku 2004. 
 Jen ta představa, že mi nebyl ani 
rok, když tento film vyšel, je neuvěřitelná. 
Režisér Karel Janák za něj obdržel mnoho 
ocenění, od Zlatého lva až po cenu Anděl 
za nejlepší skladbu roku On My Head. 

Krátké shrnu� děje:
Rendy a Jáchym se chtějí naučit jezdit 
na snowboardu. V herně vyhrají perma-
nentky a bydlení mají zajištěné u Jáchy-
mova bratrance. Po chvilce ale zjis�, že 
jsou tam spíše na pracovním táboře než 

na dovolené a ani učení na snowboardu 
jim nejde. Na stejné chatě bydlí i tři holky, 
které se klukům líbí. Stejné holky se snaží 
sbalit i banda místních frajerů, kteří si 
říkají Snow Panthers. Kluci jdou z maléru 
do maléru (ztra� bratrancova psa, nabou-
rají mu auto, naštvou sestru, spadnou 
do řeky), ale nakonec vše dobře dopadne.
 
 Na tomto filmu jsem vyrostla, 
milovala ho, obdivovala herce a hlavně 
poslouchala On My Head od Dana Bárty 
(znělka filmu).
Udělejte si popcorn, nalijte si colu, 
pohodlně se usaďte a užijte si film!

Linda Štěpánová 8.A

SNOWBOARĎÁCI
FILM NA ZKRÁCENÍ ZIMY

Na sněhuláčkové svícínky budeme 
potřebovat:

1. zavařovací  skleničku
2. umělý sníh (popřípadě bílý papír)
3. oranžovou modelínu
4. dva černé knoflíky
5. tenké klacíky
6. kousek látky
7. dvě bílé bambulky

Elena Věchtová a Kája Minaříková, 6.ATVOŘENÍ

SNĚHULÁČKOVÉ 

POSTUP: 
- připravíme si skleničku, kterou štětcem pomažeme lepidlem 
a vyválíme v umělém sněhu (popřípadě nalepíme natrhaný papír 
na kousky)

- vytvarujeme si z oranžové modelíny nos  a necháme ho zatvrdnout

- přilepíme dva černé knoflíky jako oči

- a teď si sněhuláka dotvoříme (můžeme přilepit klacíky jako ruce 
nebo kus látky jako šálu+bambulky )

foto: Česká televize
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SVÍCÍNKY 

zdroj: i-crea�ve.cz

s Elou a Kájou


