
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biatlon 

 

Disciplíny: Vytrvalostní závod - Sprint - Stíhací závod - Závod s hromadným 

startem - Štafeta 

Vrcholné soutěže 

Olympijské hry od roku 1924 

Mistrovství světa od roku 1958 

Světový pohár od roku 1978 

Mistrovství Evropy od roku 1994 

Mezinárodní federace 

Název: Mezinárodní biatlonová unie (IBU) 

Založena: 1993 

Web: www.biathlonworld.com 

Národní svaz 

Název: Český svaz biatlonu (ČSB) 

Založen: 1993 

Web: www.biatlon.cz 

 
Závodnice v cílové rovince – Biathlonstadion Oberhof Světový pohár 2002 

Zimní sporty 

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Biatlon_na_zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vod_vojensk%C3%BDch_hl%C3%ADdek_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_1924
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_biatlonu
https://cs.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_biatlonu_1958&action=edit&redlink=1
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_poh%C3%A1r_v_biatlonu
https://cs.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv%C4%9Btov%C3%BD_poh%C3%A1r_v_biatlonu_1978&action=edit&redlink=1
https://cs.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Mistrovstv%C3%AD_Evropy_v_biatlonu&action=edit&redlink=1
https://cs.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Mistrovstv%C3%AD_Evropy_v_biatlonu_1994&action=edit&redlink=1
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_biatlonov%C3%A1_unie
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/1993
http://www3.biathlonworld.com/en/
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_svaz_biatlonu
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/1993
http://www.biatlon.cz/Cz/News.aspx
https://cs.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberhof_(Th%C3%BCringen)&action=edit&redlink=1


Biatlon je zimní sport, kombinující běh na lyžích a střelbu z malorážné pušky. 

Existuje také letní biatlon, kde běh na lyžích nahrazuje běžný běh, jízda na 

kolečkových lyžích apod. Třetím, poněkud méně obvyklým odvětvím, je tzv. 

skiarc, neboli lukostřelecký biatlon, kde je střelba z malorážné zbraně zaměněna 

za střelbu z luku. 
 
Disciplíny: 

Vytrvalostní závod (Závod jednotlivců)  

Jde o závod s největší tradicí, na mistrovství světa se koná od 1958 a na 

olympijských hrách od roku 1960 (respektive na 1984 MS a OH 1992 pro ženy). 

Muži jedou 20 km, ženy 15 km, přičemž startují v třicetisekundových 

intervalech. 

Jede se 5 okruhů, přičemž se střílí L, S, L, S (L=leže, S=stoje). 

Za netrefenou ránu je přirážka 1 min, která se přičte k výslednému běžeckému 

času. 

Sprint 

Na mistrovství světa od 1974, na olympijských hrách od 1980 pro muže a od 1984 

na mistrovství světa a 1992 na 

olympijských hrách pro ženy. 

Muži jedou 10 km, ženy 7,5 km, 

přičemž opět startují v intervalech. 

Jedou se 3 okruhy, přičemž se střílí 

pouze jednou L a jednou S. 

Za každou netrefenou ránu je nutné 

proběhnout navíc jedno trestné kolo 

o délce 150 metrů. 

Poznámka: výsledek závodu má vliv na 

pořadí ve stíhacím závodu.  

Stíhací závod 

Na mistrovství světa od 1997, olympijské hry od 2002 pro muže i ženy. 

Muži jedou 12,5 km, ženy 10 km, přičemž startují tzv. Gundersenovou metodou – 

startují v pořadí daném výsledkovou listinou předchozího závodu s takovou 

časovou ztrátou na prvního, jakou dojeli v předchozím závodě v případě, že byl 

předchozím závodem sprint nebo závod s hromadným startem. Pokud byl 

předchozím závodem vytrvalostní závod, pak je časový odstup poloviční. 

V pěti okruzích se střílí L, L, S, S. 

Za každou netrefenou ránu je nutné proběhnout navíc jedno trestné kolo o délce 

150 metrů. 

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_sporty
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Bh_na_ly%C5%BE%C3%ADch
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Malor%C3%A1%C5%BEka
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_biatlon
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Lukost%C5%99elba


Závod s hromadným startem 

Od roku 1999 na mistrovství světa 

a od 2006 na olympijských hrách 

pro muže i ženy. Muži jedou 15 km, 

ženy 12,5 km; startují hromadně. 

V pěti okruzích se střílí L, L, S, S.  

Za každou netrefenou ránu je nutné 

proběhnou navíc jedno trestné kolo 

v délce 150 metrů. 

V závodě startuje 30 nejlepších 

závodníků světového poháru nebo 

mistrovství. 

Štafeta 

Od roku 1958 na mistrovství světa, od 1968 na olympijských hrách pro muže a od 

1984 na mistrovství světa a 1992 na olympijských hrách pro ženy. 

Každou zemi reprezentuje 

jedna čtyřčlenná štafeta. 

Všichni běží 7,5 km (muži), 

respektive 6 km (ženy), od 

roku 2005 i smíšená 2 ženy 

(6 km) a 2 muži (7,5 km). 

3 okruhy, při nichž se střílí 

L, S 

Pokud závodník netrefí 

všech pět terčů, má k 

disposici 3 náhradní náboje, 

které musí po jednom dobít. 

Až pokud netrefí ani po dobití, jede navíc tolik trestných kol o délce 150 metrů, 

kolik netrefil terčů.  

 

Závod smíšených dvojic 

Štafeta složená z jedné ženy a jednoho muže má čtyři úseky, na kterých se 

závodníci střídají. Start je hromadný, začínají ženy. Ty běží na prvním a třetím 

úseku štafety dva okruhy o délce 1,5 km, celkem tedy 6 km. Muži běží druhý a 

čtvrtý úsek štafety v počtu dva a tři okruhy, celkem tedy 7,5 km. V každém 

okruhu s výjimkou posledního (ten běží muži) probíhá jedna střelba, vždy v 

prvním kole úseku se začíná střelbou vleže a v druhém kole se střílí ve stoje. Za 

netrefený terč je nutné absolvovat trestné kolo s poloviční délkou oproti 

stíhacímu závodu, tedy 75 metrů. 



Účastníci závodu smíšených 

dvojic nesmí tentýž den 

startovat v jiném 

štafetovém závodě.  

Materiálové vybavení: 

Biatlonová puška – 

malorážka 

Terčové zařízení 

 

 

 

 

 

Před školou stojí Pepíček a brečí. Přijde k němu paní učitelka a ptá 

se, proč brečí.  

„Protože před chvílí šel do školy pan ředitel, upadl na naší klouzačce a 

zlomil si nohu.“                             

„No tak nebreč, on se brzo uzdraví.“ 

„Já vím, ale všichni kluci ze třídy to viděli, jenom já ne.“ 

 

Z kina odcházejí dvě blechy.  

„Půjdeme pěšky, nebo počkáme na psa?“ 

 

Potkají se dva psi a jeden říká: „Kam jdeš?" 

Druhý na to: „K doktorovi s blechama.“ 

První pes: „No vidíš, já je mám už dva roky a ještě nebyly nemocné.“ 

 

Paní učitelka se ptá při matice Pepíčka: 

„Když ti dá maminka jednu žvýkačku a tatínek dvě, co budeš mít?“ 

„Prosím, svěží dech.“                        
                                                                                                                                        
                                                           
 

Kristýna Svobodová, 4. A  

Do nového roku s úsměvem 

Varja Chusovitina, 4. A  



Byla jednou jedna holčička a ta se jmenovala Alenka Krutibrková. Vždy, když byla 

malá, tak jí maminka vyprávěla o starém rybníce a o tom, že tam žije 

MONSTRUM Z RYBNÍKA.  

Když Alenka vyrostla, vydala se 

hledat svého pejska Ťapka, ale 

nikde ho nemohla najít. Když už 

Alenka hledala dlouho, byla tak 

unavená, že si lehla do trávy a spala. 

Po chvíli k ní přiběhl pejsek Ťapka a 

vzbudil Alenku z hlubokého spaní. 

Když se Alenka probrala, viděla, že 

Ťapka zase někam utíká. Alenka 

neváhala a běžela za ním.  

Když se Ťapka konečně zastavil, 

Alenka zjistila, že je u starého 

rybníka!!! Když se Alenka chtěla 

otočit a vrátit se, Ťapka jí zatahal 

za sukni a Alenka spadla do trávy.  

Měli takovou žízeň, že to nevydrželi 

a napili se z rybníka. Po chvíli 

uviděli, že se k nim něco blíží 

z rybníka, čekali a čekali a čekali, až najednou se objevil veliký bílý jednorožec. 

,,Vítej v říši jednorožců, jsem vládkyně Sunixa, a ty jsi?“ ,,Alenka Krutibrková, a 

tohle je můj pes Ťapka.“  

Sunixa je potom zavedla do tajemného vodopádu, neboli jinak do brány k říši 

jednorožců. Alenka a Ťapka se přihlásili do hotelu SUNSHINE, kde na rozkaz 

královny jim dali ty nejlepší pokoje. Hned jak Alenka a Ťapka vstoupili do pokoje, 

lehli si do svých postelí a spali.    

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ 

 
 
 
 
 

Alenka v říši jednorožců 

Verča Přibylová, 6. A  



 

Teriéři 
Teriér černý 
 

 

 

země původu: Rusko 

využití: hlídač, společník 

hmotnost:  psi 50-60 kg 

feny 45-50 kg 

výška: 64-72 cm 

barva: černá 

 

 

 

 

 

 

 
Kerry blue teriér 
 

země původu: Irsko 

hmotnost: 15-20kg 

výška: 50cm 

barva: modrá až šedomodrá 
 
 
 
 
 
 
 

Kristýna Svobodová, 4. A 
 

 

 

Máme rádi zvířata 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kerry_Blue_Terrier.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kerry_Blue_Terrier.jpg


Britská krátkosrstá kočka 
 

Britská krátkosrstá kočka je plemeno kočky 

domácí. Je vyšlechtěno kolem roku 1900 ve 

Velké Británii. Byla vyšlechtěna křížením 

perských koček a domácích krátkosrstých 

koček s mohutnou stavbou těla.  

Nejprve byla chována pouze v modré variantě, 

později se objevily další varianty a v 

současnosti se chová ve všech možných 

barevných variantách. 

Britská krátkosrstá kočka je jedním z 

nejoblíbenějších plemen čistokrevných koček, 

zejména pro svou přítulnou povahu, hebkou srst 

a pěknou tělesnou stavbu. 

 

 

 

Varja Chusovitina, 4. A 
  

 

Prasátka 
 

Když se řekne prase, lidé si 

většinou představí velké 

špinavé a hloupé zvíře. Ale to 

není pravda. Prase je chytré. 

Válí se v bahně, a tak se 

ochlazuje. Takže hloupé 

není, a také už víme, proč je 

špinavé. Že je velké, to je 

normální. 

Lidé je také překrmují. A 

některá jsou i malá.  

Takže když se řekne prase, 

já si představím malé čisté 

prasátko. 

 

 

 

 



A teď co se říká:  

1. POTÍM SE JAKO PRASE! 

2. ... JE VELKÉ JAKO PRASE! 

3. SEŠ PRASE! 

4. ... JE TLUSTÝ JAKO PRASE! 

 

Ne všechno je pravda.  

1. tvrzení není dobře. Nebo možná jo, ale jestli chcete říct, že se potíte strašně 

moc, řekněte: POTÍM SE JAKO KŮŇ! Protože kůň se potí víc než prase.  

3. tvrzení ... no, jak to myslíte, jestli tak, že si hrajete, tak to je dobře. Ale když 

to myslíte jako že je špinavý, to máte na začátku. Vlastně i to ostatní. A teď 

Wikipedie:  

 

Prasat je hodně druhů. Nejznámější jsou prasata domácí a pak 

ještě prasata divoká, ale málokdo ví o prasatech  zakrslých, 

pralesních ... Do skupiny prasat 

patří i ta, která ve svém jméně 

nemají slovo prase, např. 

babirusa, pekari páskovaný, a 

štětkoun africký... všichni 

jsou všežravci.  Prase bradavičnaté je jediný 

druh přizpůsobený  ke 

spásání trávy ve 

stepích. Obvykle při 

pastvě pokleká na 

zápěstí chráněná tvrdými mozolovitými polštářky a trhá 

a uštipuje vrcholky travních stébel pysky nebo řezáky. V 

období sucha se živí podzemními výhonky a oddenky, 

které vyhrabává svým vyztuženým čenichem.  

 

A upozornění! Sviňucha 

není prase! Je to 

kytovec podobný 

delfínům. 

 

 

 

Marie Klemperová, 4. A 

 



 

Pošta                                    1. díl 
 

 

Bylo jednou jedno  město a jmenovalo se Plác a v Pláci se 

každý den doručovala pošta. Kluk Michal se svojí třídou 

(třída byla Filip, Michal, Zuzka, Anička, a tak dále, další 

jména  se dozvíte v příběhu) dnes šli na výlet do české 

pošty. Měli za úkol doručovat jeden den poštu po Pláci . 

Michal byl nadšený. V první třídě, kde byl, nešli ani 

jednou na výlet a to už byl konec školy. Michal, když  šli 

domů, tak si povídal se Zuzkou, říkal jí že to byl nejlepší 

den v jeho životě, potom se rozešli a Michal jí zamával, ahoj, řekl nakonec. 

Druhý den ve třídě bylo jen a jen ticho. Nikdo na sebe nepromluvil, jen o 

přestávce řekl Michal Zuzce jedno slovo. Prostě bylo ticho. Paní učitelka 

rozdávala poslední hodinu vysvědčení, Michal  měl matika 2, čeština 3, prvouka 4, 

a tělocvik nechci říkat co, 5. Michal brečel ale paní učitelka ho utěšovala; pět je 

jedna, nemáš žádnou pětku, řekla a spokojeně odešla.  

A to bylo neštěstí, pošťák doručil dopis škole, ale ten měl být pro vojáky, děti si 

nepřečetly obálku a četly: memecko bam popouci api 

ste pechny pedi ce  popenské ckoly poslali do 

memecka. Děti tomu rozuměly jako ze školy a tak se 

vydaly do Německa. 

A to byla chyba, ale děti z vojenské školy šly do 

normální školy. To byl zmatek. Kája se málem 

počůral…   

 
 
 
 

Konec prvního dílu, 

pokračování příšte 
 

 

 

 

 

Příběh na pokračování 

Kristýna Svobodová, 4. A  



 

Marcela 

 

Marcela je ženské křestní 

jméno. Jedná se o ženskou 

obdobu jména Marcel   

pocházející    z latinské 

zdrobněliny  Marcellus, jména 

Marcus. Jméno se vyvinulo od 

římského boha války, 

nazývaného Mars. Význam 

jména lze tedy volně přeložit 

jako malá bojovnice. V 

doslovném překladu jméno 

Marcela znamená „zasvěcená 

bohu války”, „zasvěcená 

Martovi”. 

 

 

V ČR toto jméno nosí 55698 lidí. 

Jedná s o 28. nejčastější jméno dle jmenné statistiky.  

 

 

Nomenologie – nauka o jménech 

Karel Kohout, 4. A  


