


 

 
 

V biatlonu soutěží mnoho zemí. Český biatlon je velmi úspěšný. 
                                                     

Čeští biatlonisté 

Biatlonistů máme hodně. Tady jsou ti nejznámější: 

 

ženy 
LUCIE CHARVÁTOVÁ 24 let  Ne moc úspěšná biatlonistka 

VERONIKA VÍTKOVÁ 28 let  Dříve celkem úspěšná biatlonistka 

EVA PUSKARČÍKOVÁ 26 let  V poslední době docela dobrá biatlonistka 

GABRIELA KOUALOVÁ 27 let  Velmi úspěšná a nejlepší česká biatlonistka   

 

muži 
TOMÁŠ KRUPČÍK  29 let  Nejméně úspěšný český biatlonista 

JAROSLAV SOUKUP 34 let  Ne moc úspěšný, ale přece jen něco 

MICHAL ŠLESINGR 34 let  Celkem dobrý biatlonista 

MICHAL KRČMÁŘ  26 let  Poslední dobou úspěšný 

ONDŘEJ MORAVEC 32 let  Asi nejúspěšnější český biatlonista             

 

České biatlonové hvězdy 



                                                                             

Nejlepší biatlonisté světa 
Ze ženského biatlonu je nejlepší Němka LAURA DAHLMEIEROVÁ. Je jí 23 let. 

Česká reprezentantka GABRIELA KOUKALOVÁ, rozená Soukalová je druhá. Na 

Němku ztrácí málo. GÁBINA musí zabrat. 

 

Z mužského biatlonu je nejlepší osmadvacetiletý Francouz MARTIN FOURCADE. 

Česká republika nemá žádného příliš úspěšného biatlonistu. ONDŘEJ MORAVEC, 

MICHAL KRČMÁŘ a MICHAL ŠLESING musí na svém výkonu zapracovat. 

 

Nejlepší Češi 
Už jsem zmiňovala GABRIELU KOUKALOVOU, nejlepší českou i světovou 

biatlonovou jedničku. Získala  24 zlatých medailí, 17 stříbrných medailí a 10 

bronzových. V roce 2015-16 byla mistryní světa. 

 

V poslední době není žádný významný český biatlonista. Dobrý je ONDŘEJ 

MORAVEC, který má 12 bronzových, 11 stříbrných medailí a 3 

zlaté. Nebo MICHAL ŠLESINGR, má 3 zlaté, 11 stříbrných a 12 bronzových. 

 

A to je vše. Koukejte se na biatlon, nebo si zahrajte hru Biathlon 
mania. Tak ahoj 

  

Bára Majerová, 4. A  



U nás v Čechách je spousta slavných sportovců, začneme třeba od 

tenisu. Naší nejslavnější tenistkou je Karolína Plíšková, 

 
a z mužů Tomáš Berdych. 

 
 

Slavní čeští sportovci 



A teď třeba biatlon: naší nejslavnější biatlonistkou je a taky asi 

nadlouho zůstane GABRIELA KOUKALOVÁ, 

 

 

 

 

 

 

 

a biatlonisté Ondřej Moravec, 

a Michal Krčmář. 

 

 

 

 

 

A teď třeba  snowboarding: Ester Ledecká. 

 



No a co atletika ? Pavel Maslák a Zuzana Hejnová 

 
 

Judo: Lukáš 

Krpálek 

 

 

 

 

 

 

Rychlobruslení: 

Martina 

Sáblíková 
 

 

 

 

 

 

 



Krasobruslení: Michal Březina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotbal: Petr Čech 

 

 

 

 

 

 

A teď třeba basketbal: 

Tereza Brantlová 

 

No a co třeba stolní tenis: 

Hana Matelováááá 

 

A to je konec, a dívejte se na sporty 

;-) AHOJ 

 

Kristýna Svobodová, 4. A  



Karel Kohout a Bára Majerová, 4. A  

 

Valčík 

Takt 3/4 

Doba vzniku 1787 

Valčík je postupový, kolový tanec v 

3/4 taktu nebo zřídka (spíše dříve) 

v 3/8 taktu, důraz je kladen na 

první dobu. Tempo je 60 taktů za 

minutu. 

Tento tanec se tančí v páru, a to 

tak, že jeden z páru vždy uhýbá 

druhému, který jde dopředu a 

během taktu otočí celý pár. 

Zajímavostí je, že byl prvním tancem, který se tančil v poměrně 

těsném držení, což bylo v tehdejší městské společnosti převratem. 

Valčík vznikl v Alpách, kde se vyvinul spolu s dalšími podobnými tanci 

z lidového vzoru, z rakouského Ländleru, z německého Deutscheru. 

Divadelní premiéru měl roku 1787 v opeře Una cosa rara (Vzácná věc, 

autorem je Vincent Martin) a ihned se stal velice populární. 

Později se objevil v řadě děl význačných skladatelů: např. Johanna 

Strausse staršího, Johanna Strausse mladšího, Josefa Lannera, atd… 

Z hudebního hlediska se rozlišují dva druhy valčíků: 

 vídeňský valčík - řetěz několika valčíkových melodií za 

sebou 

 pařížský valčík - předehra a trio 

Typickým příkladem valčíkové melodie je píseň Pásla ovečky. 

Valčík 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Takt_(hudba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1787
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tanec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpy
https://cs.wikipedia.org/wiki/1787
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opera
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vincent_Martin&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Strauss_star%C5%A1%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Strauss_star%C5%A1%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Strauss_mlad%C5%A1%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Lanner


Kristýna Svobodová, 4. A  

                            

Michal říkal Zuzce, že se těší na vojenskou školu, a Zuzka mu řekla, že 

za tohle s ním nekamarádí ani nemluví. Když přijeli, tak se Michal 

Zuzce omluvil. A nebyla to tam taková sranda, jak si myslel. Filipa ta 

vojenská škola bavila a všem vykládal, jak je vojenská super ...  

Paní učitelka, když přišla, všimla si dopisu a jela za dětmi ze školy. 

Zrovna se učily o výbušninách a paní učitelka přijela. Filip neměl rád 

normální školu, a protože tam jeli, vzal výbušninu a měl v plánu 

odbouchnout školu.  

Jitka to zjistila a řekla to paní učitelce Zuzuanové (tak se jmenovala 

ta učitelka o které je řeč). Zuzuanová našla u Filipa výbušninu a 

vyhodila jí.  

Jitka tak zachránila spoustě lidem život.      

 

Pokračování ve třetím díle 

 

 

Pošta, 2. díl 



 

Bylo jednou jedno prasátko Eda, kočka Marcela a pejsek Pepík. 

Všichni tři bydleli na stejné farmě, a farmář je měl rád, taky se o ně 

dobře staral. Ale zvířátka se začala rozmazlovat, a i kdyby jim 

přinesl modré z nebe, pořád byli nespokojení. Jednou se Eda rozhodl, 

že když jim farmář nedává to, co chtějí, že utečou z farmy.  

Jak to Eda řekl, tak to i udělali. Šli přes les a došli až ke 

strašidelnému opuštěnému domu. Řekli si „To je to pravé místo, to je 

ten pravý chlívek, to je ten pravý pelíšek.“ A tak vešli dovnitř a lehli si 

na postel. Ale po chvíli válení Marcela vstala a řekla „Je to tady 

nějaké špinavé, chce  to tady trochu poklidit.“ 

Pustili se do práce. Po chvíli je to přestalo bavit. Pepík řekl „To je 

hrozný  dům!“ Ale domeček se urazil a rozhodl se, že jim udělá ze 

Tři přátelé 



K. Svobodová, V. Chusovitina, M. Klemperová 4. A  

života peklo. Dveře a okna se zabouchly a zhaslo světlo. A pak se 

ozval strašidelný hlas. „Vy mě urážet nebudete. Cha chichi cha.“ 

„To byl ale strašný chichot.“ řekl Eda. „Jo, já to umím líp“, řekl Pepa. 

Ale Marcela řekla „Kluci! Ale jak se odsud dostaneme?“ Všichni začali 

přemýšlet nad Marcelinou otázkou. Jenom Eda nepřemýšlel, ale spal, 

asi byl z toho všeho moc unavený. Když se Eda vzbudil, ve 

strašidelném domě byla tma. Náhle se ozval něčí hlas „Kluci musíme 

najít nějaký vypínač nebo tak něco. „Jo, to je pravda,“ řekli Eda a 

Pepík najednou.  

A tak všichni začali hledat. Potom se všichni zase sešli a ukázali, co 

našli: Eda našel klacek, Pepík našel jednu zápalku a Marcela našla kus 

látky. „Co se z těch věcí dá udělat?“ zeptal se Pepík. „No, vypínač to 

není,“ odpověděl hloupě Eda. Ale v tu chvíli se ozvala Marcela „Kluci já 

mám nápad, uděláme si louč.“ 

Jak Marcela řekla, tak to i udělali. Ke klacíku přivázali kus látky a 

potom to zapálili zápalkou. „Tak, teď tu máme světlo.“ řekl Eda. „A 

teď se vydáme hledat východ.“ řekla Marcela. 

Chodili sem tam spletitými chodbami, až nakonec našli nějaké dveře. 

Pepa je zkusil otevřít. Moc mu to nešlo, a tak poprosil o pomoc 

kamarády. Všichni společně ty dveře otevřeli. Byla tam úzká a velmi 

dlouhá cesta. Když prošli tou chodbou, uviděli ducha tohoto domu. 

„Řekli jste o mě, že jsem hrozný a proto jsem vás tu uvěznil.“ řekl 

duch domu. „My se ti omlouváme, a teď nás prosím pusť domů.“ řekli 

Marcela, Pepa i Eda najednou. 

„Dobře, odpouštím vám, a teď už 

běžte domů.“ řekl duch. Dveře se 

otevřely a kamarádi vyběhli ven a 

běželi na farmu. Šli se omluvit 

farmáři, ale ten jim nerozuměl, ale 

zase se skamarádili. 



 

Bylo jednou jedno docela malinké městečko, které se jmenovalo 

Plevelovice. V Plevelovicích měli tak akorát 13 domků, řeznictví, jednu 

docela malou bytovku, kostel, školku se zahradou a drogerii. A v té 

drogerii měl brigádu deváťák Matěj. Matějovi bylo dnes 14. Po 

brigádě šel do lesa za město nasbírat pár hub, a že si je uvaří.  

Matěj totiž už neměl rodiče. Zabil je proud. Matějovi se nechtělo 

jezdit do krajského města do domova dětí a proto „převzal“ byt v té 

malé bytovce kde bydleli. Matěj zatím stíhá splácet účty a jiné věci. 

Když přišel domů, vzal telefon a zavolal svému kamarádovi Davidovi. 

Zeptal se ho, co že to měli dělat za referát do školy. David mu řekl, 

že měli dělat referát na téma „Okolí našeho bydliště“. Do školy chodil 

Matěj v sousedním městečku Kubuhořkolovice. V Kubuhořkolovicích 

měli školu a taky nádraží. A na to nádraží směřoval Matěj. Na nádraží 

nasedl do vlaku a odjel. 

Konec.            Pokračování příště! 

 

Zajímavé příhody deváťáka Matěje, 1. a 2. díl 



Zajímavé příhody deváťáka Matěje      2                        

 

Deváťák Matěj konečně dojel vlakem do stanice Mololotololov - hrad. 

Byl asi osm kilometrů od Plevelovic.  

Vyšel z vlaku a šel na hrad. Pěkný hrad. Blngštejn. Vstupné nikdo 

nevybíral, takže pohoda. Matěj si hrad prohlédl a jel domů. Doma si 

sedl a začal psát referát na téma okolí domova. Potom když byla škola 

tak Matěj odevzdal referát učitelce Mirorátlovgendpovanské a ta mu 

dala  1. 

 

Pokračování příště!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

Ondra Kadleček, 4. A  



 

Dášeňka čili život štěněte 

Moje nejoblíbenější kniha je Dášeňka čili život štěněte. V první třídě 

jsem ji dostala k Vánocům. Neuměla jsem pořádně číst, a tak jsem si 

ji moc neužila, ale po nějaké době se mi moc zalíbila.  

Pak jsem dostala i CD. Vypravěčem byl Václav Vydra, a potom jsem si 

ji zamilovala. Pouštěla jsem si to pořád dokola. Už umím začátek, ale 

pořád mě to neomrzelo. 

Spisovatelem je Karel Čapek. To byl velmi šikovný pán, protože ji 

napsal i ilustroval. 

Naučila jsem se písmeno X, jak štěně žije a jaký 

je nezbeda. Strašně jsem chtěla štěně jménem 

Dášeňka, jako měl Karel Čapek. Toto přání se mi 

zatím nesplnilo. 

Byly tam krásné ilustrace Dášeňky i maminky 

Iris. Málokdo ví, že příběh je skoro skutečný. 

Prostě se rozhodl, že bude psát o pejskovi, 

který se narodí. A tak se vyklubala hlavní 

postava: hrubosrstý foxteriér Dášeňka. 

Taky jí vypráví pohádky, aby tiše seděla. Nejvíc 

mě rozesmál příběh o obrovi Antouškovi. Doufám, že tato kniha 

zůstane na věky. 

 

Marie Klemperová, 4. A  

 

 

Literární soutěž JAK JSEM ROSTLA S KNIHOU 



Babička Drsňačka 
 

Tato knížka mi změnila život, protože jsem ji 

dostal od sestry. Ale ještě jsem neuměl číst, 

takže vždy před spaním mi sestra četla dvě 

kapitoly, a pak jsem musel spát. 

A tak jsem zjistil, že i sestry jsou hodné. A 

pak, když jsem uměl číst, tak se mi zalíbila. 

 

Vít Knížek, 4. A  
 

 

Příroda jak má být 
 

Tato kniha mi dala to, že máme respektovat přírodu tak, jak je, a 

neničit ji. Málo lidí si uvědomuje, jak je pro nás příroda důležitá. 

Když vykácíme stromy, tak bychom je měli taky vysadit. Proto ubývá 

pralesů, lesů a zvířat, která v nich žijí a nemají kam utéct.  

Tygři, lvi, opice, velryby a další živočichové jsou už na pokraji 

vyhynutí. Proto si myslím, že je dobře, aby bylo více zoologických 

zahrad a safari, aby napomohly ohroženým druhům se znovu vrátit do 

volné přírody. 

 

Lucie Váchová, 5. A  
 

 

Strašidlář mezi námi čarodějnicemi 
 

Nedávno jsem četla knihu Strašidlář mezi námi čarodějnicemi. Tu 

knihu jsem dostala od své kamarádky. Moc se mi líbila. Napsal ji 

Hynek Klimek a ilustrovala ji Zdeňka Študlarová. 

Byla o čarodějnicích, čarodějích, kouzelných truhlách a čarovných 

knihách. Vypráví se tam hodně pražských pověstí, ale jsou tam i 

pověsti z jiných měst. Nejvíce se mi líbila pověst o bylinářce, kterou 



podezřívali z čarování. A proto ji chtěli 

upálit, ale pak jeden ze soudců onemocněl a 

ona ho vyléčila. A pak už ji nikdo z čarování 

nepodezříval. 

Ty pověsti se mi ale hodí i do dějepisu. A 

proto jsem ráda, že jsem ji od své kamarádky 

dostala. 

 

Varja Chusovitina, 4. A 
 

 

 

 

 

Byl jednou jeden Cihla, který byl nejhustší ze třídy. Cihla měl 

kamaráda Míče. Míče jednou napadlo, že by si mohli jít zaplavat, že 

zná dobrý místo. Cihla souhlasil. Došli k rybníku. Míč skočil do vody a 

plaval na hladině, jako by nic nevážil. Volá na Cihlu: „Pojď taky!“ Ale 

Cihla odpověděl, že se tam nemůže koupat, že by se utopil, protože je 

moc hustej a těžkej na to, aby se koupal v řídké vodě, že si radši 

zaplave v cementu. 

Kuba Hicz, 7.B 

 

Pohádka o bázlivé krychli 

Byla jednou jedna dřevěná krychle Archiméda, která se bála vody a 

nechtěla se koupat. Její dřevění kamarádi se jí smáli a říkali jí, že se 

nemusí vůbec ničeho bát. Ale Archiméda se nenechala odradit. 

Jednou sebrala odvahu a řekla si, že se půjde kamarádů zeptat, jak 

to že se oni vody nebojí.  A kamarádi povídají: „Ve vodě působí síla, 

Fyzikální povídky 



která se jmenuje vztlaková. Ta síla ti pomáhá, aby ses neutopila.“ Ale 

Archiméda se divila a pořád jim nechtěla věřit.  „A jak to, že se 

nepotopím, vždyť přece nějaký to kilo vážím?“ A kamarádi na to 

povídají: „Protože když ty vlezeš do rybníka, sice se ponoříš, ale ne 

úplně celá. Budeš klesat do vody pouze do doby, než voda, kterou 

vytlačíš, bude stejně těžká jako ty. Proto se neboj, určitě ti kousek 

tvého hranatého těla zůstane nad hladinou.“ „ A jak velký?“ ptá se 

Archiméda. „Ty jsi z borového dřeva, a tak je tvoje hustota 500 

kg/m3. Voda má hustotu 1000 kg/m3. Kdyby tvoje hustota a hustota 

vody byly stejné, tak bys byla ponořená celá. Ale protože tvoje 

hustota je poloviční, tak stačí, když se ponoříš jen do půlky.  A v tu 

chvíli se udržíš na hladině a nebudeš se dál potápět.“ Archiméda se 

zaradovala a řekla kamarádům, ať jdou tedy všichni k rybníku. 

Nakonec všichni šli a Archiméda zjistila, že se vody vůbec bát nemusí, 

že je skvělá. Nakonec všechno dobře dopadlo, a pokud se Archiméda 

neutopila, tak plave na vodě dodnes. 

Verča Tvrdíková, 7. B 

 

 

Test školní 

nám neškodí, 

naopak, 

dává nás do pohody. 

Nebojte se školních testů, 

není to jako sníst 

kilo drozdů. 

Protože máš testy rád, 

budeš teď můj kamarád. 

Test 

Kristýna Svobodová, 4. A  



 

Ahoj kluci a holky, dnes si budeme 

povídat o Velikonocích. 

Velikonoce jsou super pro kluky, 

protože můžou vypráskat   

Holky ale holky můžou polít kluka 

studenou vodou. Velikonoce jsou 

17. dubna. 

A tohle bude asi všechno, tak ahoj. 

 

Velikonoce 

 

Velikonoce jsou dřina 

hlavně pro holky,  

musí malovat vajíčka pro 

kluky, 

ti jim nepoděkují 

a klidně k dalšímu domu 

chodí, 

Anička volá ‚Luky sem‘ 

a pak ho postříká, 

to je sen.                                 

Karel Kohout, 4. A  

Kristýna Svobodová, 4. A  

Velikonoce 



 

Upletl jsem pomlázku, 

je hezčí než z obrázku,  

všechny holky, které znám, 

navštívím a vymrskám, 

než mi dají vajíčko, 

vyplatím je maličko. 

 

Kropenatá slepička 

snesla bílá vajíčka, 

obarvím je, vymaluji, 

všechny chlapce podaruji, 

pentličky si nastříhám, 

na pomlázku jim je dám. 

 

Hody, hody doprovody, 

já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody, 

nesl košík vajíček. 

Potkala mě koroptvička, 

chtěla jedno červené, 

že mi dá lán jetelíčka 

a já říkal: Ne, ne, ne. 

Na remízku mezi poli, 

mám já strýčka králíčka, 

tomu nosím každým rokem, 

malovaná vajíčka. 

 

Velikonoční básničky 

Bára Majerová, 4. A  



 

Jméno má každý jiné, 

proč taky, 

no proč stejné? 

 

Je to dáno přírodou, 

anebo tou pohodou? 

 
 

 

Tulipán 

 

Tulipán, to je pán, 

z lístků má květ udělán.  

Zasviť rychle sluníčko, 

pyl si najdi, včeličko. 

Večer květ zas půjde 

spát... 

a bude se zavírat. 
  

Hurá jaro! 

 

Hurá, jaro už je tady,  

zelenat se začnou sady, 

hlínou bude vonět zem,  

Jaro je tu, pojďte ven! 

Kristýna Svobodová, 4. A  

Jméno 

Jarní básničky 



Jarní kytičky 

 

Na jaře, když slunce svítí,  

objeví se první kvítí.  

Narcisy a tulipány, 

zdobí žlutě všechny brány 
 
 

 

 

 

Určitě znáte hru Clash Royale. Je to super hra. Účelem téhle hry je 

porazit hlavní věž a můžete být se svými přáteli v klanu a za výhry se 

vám přičítají pohárky, za které postupujete do arén. Ale pozor, když 

prohrajete, tak se vám 

odebírají pohárky a můžete 

se vrátit zpátky do menší 

arény. 

 

Bára Majerová, 4. A  

Karel Kohout, 4. A  

Clash Royale 

 


