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Jazykový kurz pro učitele 

V neděli 4. 10. 2015 odletěly paní učitelky Mgr. Romana Kukulová a  

Mgr. Zuzana Nétková na dvoutýdenní studijní pobyt do Londýna. 

Stáž nám svými slovy přibližuje paní učitelka Romana Kukulová: 

„Výuka i ubytování byly situovány v oblasti Greenwich. Všemi známý 

"Greenwichský poledník" dělí naši zeměkouli na východní a západní. Tato oblast 

je velmi poutavá. Kromě poledníku zde najdeme Královskou observatoř, 

Akademii Královského námořnictva, Námořní muzeum a v neposlední řadě loď 

Cutty Sark, pro svou krásu oblíbená zejména fotografy. 

Naše výuka probíhala v jazykové škole Twin Group. Před samotným nástupem do 

školy jsme musely udělat tzv. placement test - rozřazovací test, na základě kterého 

jsme byly zařazeny do příslušného "jazykového levelu". Lektoři byli velmi vstřícní a 

ochotní. V dopoledních hodinách jsme se zdokonalovaly ve znalosti jazyka spolu se 

spolužáky z Brazílie, Itálie, Německa, Francie, Turecka, Sicílie a Chorvatska. Ve zbylém 

volném čase jsme navštívily již zmíněné památky. Studijní pobyt byl zakončen 

certifikátem. Mockrát děkujeme za zprostředkování této cesty a možnosti získat 

cenné zkušenosti!“ 



 

LONDÝN 

Londýn je hlavní město Velké Británie a dosahuje 8,5 milionů obyvatel. Nejznámější 

památky jsou například Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge nebo čtvrť Greenwich, 

kterou prochází nultý poledník. Světoznámé tradice Londýna jsou např. Anglické Busy tzv. 

„Doubledeckery“ nebo telefonní budky. Další známá nově rekonstruovaná atrakce je London 

Eye (Londýnské oko). Jeho rozloha je 1572 km². Starosta města je politik Boris Johnson. 

Rok vzniku Londýna se datuje na 1189. Původní obyvatelé tvoří jen 59%, černoši tvoří 13%, 

Asiaté 18%, míšenci 5% a ostatní 3,4%. Londýn je také domov různých národností, např. 

Jamajčanů, Indů, Američanů nebo Irů. 

 

 

Patrik Šefl 

 

 



 

Rozhovor s … 

Poškolák vám bude pravidelně přinášet rozhovory. V dnešním vydání si můţete přečíst rozhovor s 

novou paní učitelkou Zuzanou Nétkovou, která v Petrově vyučuje anglický jazyk, německý jazyk a vede náš 

novinářský krouţek. 

1. Máte radši léto nebo zimu? 

Mám ráda obě období, protoţe v létě mohu jezdit na kole po horách a v zimě mohu na těch stejných horách 

lyţovat.  

2. Čím jste chtěla být, kdyţ jste byla malá?  

 No přece paní učitelkou. 

3. Měla jste nějaký sen, který byste si chtěla splnit? 

 Nemám, protoţe své sny vţdy co nejdříve proměním ve skutečnost. 

4. Jaká jste byla v mládí studentka? 

Nebylo to aţ tak zlé, základní školu jsem opouštěla se čtyřmi dvojkami, gymnázium jsem prošla bez větších 

obtíţí a vysokou školu jsem taky dokončila. :) 

5. Jaké bylo vaše první zvíře? 

Pes. Ţádné jiné zvíře jsem nikdy neměla ani nechtěla, protoţe jak se říká - pes je nejlepší přítel člověka.  

6. Co nebo kdo byl důvodem, ţe jste přišla na naší školu? 

Pan učitel (dnes uţ bývalý učitel) Dolníček, který se mi o této skvělé škole zmínil. 

7. Máte nějaké sourozence? 

Ano, mám staršího bratra.  

8. Kolik let učíte? 

Na základní škole letos třetím rokem, předtím jsem učila ještě v jazykové škole. 

9. Jak se vám líbí na naší škole? 

Líbí, líbí, zejména přestávky jsou fajn.      Adéla Mošelová 

 

 



 

Zajímavosti o zvířatech 2 

V jednom z loňských vydání jste si mohli přečíst zajímavosti o zvířatech. Dnešní vydání 

v této rubrice bude pokračovat.  

 

Co jste možná nevěděli? 

Většina křečků mrká jen jedním okem najednou. 

Běţná domácí moucha ţije aţ jeden měsíc. 

Plameňáci umí jíst pouze s hlavou dolů. 

Mořská hvězdice je jediné zvíře na světě, které umí ţaludek převrátit naruby. 

Káchání kachen nemá z nějakého důvodu ozvěnu. 

Sněţní leopardi pouţívají své huňaté ocasy při spaní jako přikrývky. 

Krtek zvládne vykopat aţ stometrový tunel za jedinou noc. 

Slon je jediný savec, který neumí skákat. 

Vydra mořská pouţívá kameny jako závaţí, kdyţ se chce potopit. 

Znakoplavka má oči rozdělené do dvou částí, horní polovina je přizpůsobena k vidění nad 

vodní hladinou, dolní polovina na vidění pod hladinou. 

Pštrosi mají větší oko neţ mozek. 

Veverky adoptují mláďata jiných veverek, pokud jejich matky zemřou. 

Tučňáci oslí se dvoří svým protějškům tak, ţe jim dávají oblázky. 

 

Kateřina Aiglová 



 

Pár citátů o koních 

  

 Kůň bez jezdce je stále koněm. Ale člověk bez koně je jen člověkem. 

S.J. Lec 

 Koně nám propůjčí křídla, která postrádáme. 

Pan Brown 

 Žádná hodina tvého života není ztracená, pokud je strávená v sedle. 

Winston Churchill 

 Nejtěžší dostih nevyhrávají nohy koně, nýbrž jeho srdce. 

Jean Trarieux 

 Kůň je Pegas vyhnaný z Olympu. 

                                                   V.Kubín   

  

 

     

 

 

 

  

 

 

Denisa Korbářová 

 

 



 

Paintball – Adrenalinový sport 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 

Paintball je sport či zábava, při které je cílem vyřadit protivníka zasaţením kuličkou s barvou 

vystřelenou z paintballové zbraně (značkovače). 

SPORTOVNÍ PAINTBALL: 

Hráči se odlišují od vojenského pojetí. Hraje se ve značkových dresech a hrací plocha je 

menší neţ u druhého typu hry. Často s nafouklými elementy rozestavěné různě po hřišti. 

MILITARY PAINTBALL: 

Hráči se staví do pozic bojovníků snaţící se o nejvěrnější napodobení vojenských postupů, 

operací a taktik. Místo pro hraní tohoto paintballu jsou např. opuštěné areály nebo výrobní 

haly, armádní areály apod. Někdy jsou to i husté prostředí jako lesy, tím pádem hráči 

potřebují mapu. Hráči jsou vybaveni paintballovou zbraní a oblečeni do vojenských 

stejnokrojů.  

HISTORIE: 

Tento sport vznikl podle jednoho příběhu mezi rančery v Austrálii, kteří při počítání velkých 

stád dobytka k jeho značkování pouţívali primitivních paintballových zbraní. Časem začali 

střílet jeden po druhém a vznikla akční adrenalinová zábava. 

 

 

  

Patrik Šefl 

 



 

 

COSPLAY 

Pro některé vůbec neznámá věc. 

Cosplay vlastně znamená ,,kostým‘‘. 

Konají se různé soutěţe a akce kolem tohoto tématu, které jsou nazvané 

Advik a Animefest. V zahraničí je jich ještě více, ale v ČR existují zatím 

jen tyto dvě. Akce je určena pro ţeny i muţe a to ve věku zejména 15-30 

let. 

 

Cosplaye se vyrábí hlavně na téma „anime“ a her.  

(Na obrázku Cosplaye ze hry League of Legends Brno 2013.) 

 

Jan Hudec 

 

 



 

 

Recepty 

Bavorský bramborový salát s podbělem 

Pro 4 osoby potřebujeme: 4 velké brambory, 1-2 červené cibule (dle velikosti), 

50g podbělu, 1 lţíce vinného nebo jablečného octa, 1 kávová lţička hrubé 

hořčice, sůl a pepř dle chuti. 

 

Postup: Brambory uvařte ve slupce a nechte vychladnout. Následně je oloupejte a 

nakrájejte na plátky. Cibuli oloupejte a nakrájejte na velmi tenká kolečka. Ocet 

promíchejte s hořčicí, solí a pepřem a nalijte na brambory s cibulí. Opatrně 

promíchejte, aby se brambory obalily zálivkou, ale aby se nerozpadly na kaši. 

Těsně před podáváním ozdobte salát květy podbělu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bruselské vafle 

Pro 4 osoby potřebujeme: 20g droţdí, 250g hladké mouky, 3 lţíce cukru, 300ml 

mléka, 4 vejce, špetka soli, 110g másla. 

 

Postup: Smícháme droţdí, špetku mouky, cukru a trochu vlaţného mléka a 

necháme vzejít kvásek. Oddělíme ţloutky od bílků. Ţloutky s cukrem smícháme 

a vyšleháme do pěny. Ke kvásku přidáme zbylou mouku, cukr, sůl, rozpuštěné 

máslo, ţloutky a vypracujeme hladké těsto. Necháme vykynout, dokud těsto 

nezdvojnásobí svůj objem. Z bílků vyšleháme tuhý sníh a opatrně ho přimícháme 

k těstu. Vaflovač necháme rozpálit, potřeme tukem a opatrně nalijeme těsto, 

které necháme upéct dozlatova. Podáváme se šlehačkou, ovocem či čokoládovou 

polevou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simona Dittrichová 

 

 

 

 



 

Vtipy o blondýnách 

 

Víte, co udělá blondýnka, kdyţ jí řeknete, ţe je voda moc studená? 

Vezme si dvoje plavky. 

 

Blondýnka si v letadle sedne k oknu. Za chvilku k ní přijde fešný 

chlapík a povídá: Promiňte, slečno, ale toto sedadlo je moje. Blondýnka 

znechuceně odpoví:  Dej si odpich mladej, takový blbý finty 

znám…neotravuj!  Chlapík pokrčí rameny a řekne: tak si to letadlo 

startuj sama. 

 

Povídá jedna blondýnka té druhé: Dnes uţ nevěřím ničemu. Otevřela 

jsem dveře s nápisem „Muţi“ a byl tam jen záchod. 

 

Blondýnka je v muzeu a prohlíţí si exemplář. Najednou vrazí do stolku 

s vázou a rozbije se. Přijde k ní hlídač a řekne: Ţenská ta váza byla z 18. 

století!  Blondýnka si oddychne a řekne: Uf, já se lekla, ţe byla nová. 

 

Přijde blondýnka k doktorovi, ţe ji svrbí celé tělo. Po pár minutách se jí 

doktor zeptá. Prosím vás, říká vám něco sprcha?  Blondýnka řekne: 

Ano, ale trvá to jen na týden. 

 

Jedna blondýnka se ptá druhé: Kde ses narodila? Ta druhá řekne: 

V nemocnici. První řekne: A co ti bylo? 

 

Proč šlo 19 blondýnek do kina?  Protoţe ten film byl od 18. 

Adéla Mošelová 



 

Pár hlavolamů pro hbité jazýčky… 

 

Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko. 

 

Patří rododendron do čeledi rododendronovitých či nerododendronovitých?  

 

Před potokem pět kop konopí, za potokem pět kop konopí. 

 

Na otorinolaryngologickém oddělení otorinolaryngoluje starý otorinolaryngolog. 

 

Jiří řeţe dříví z dřínu, tři sta řízů za vteřinu, Jiří řeţe dříví z břízy, za vteřinu čtyři řízy.   

 

Vytři ty tři trychtýře - Vytři ty tři trychtýře - Vytři ty tři trychtýře  

 

Měla babka v kapse vrabce, vrabec babce v kapse píp. Zmáčkla babka vrabce v kapse, 

vrabec babce v kapse chcíp. 

 

Denisa Korbářová 



 

TOMB RAIDER : ANNIVERSALLY 

HERNÍ RECENZE 

 
Tato herní klasika ze série „Lara Croft Tomb Raider“, vydána v červnu 2007, je opravdový herní 

záţitek. Pro fanoušky Tomb Raiderů je to jedna z nejkupovanějších dílů, na rozdíl od dvou nejnovějších 

vydání jsou tyto starší díly (2006-2010) oblíbenější neţ ty nové, z důvodu herního zpracování. První Tomb 

Raider, který jsem hrál, byl z roku 1997. To úplně první vydání bylo jiţ z roku 1993, bohuţel s grafikou 

trojúhelníků a čtverců. 

Zpět k vydání Aniversally – ze začátku přijde muţ, který vám na stůl hodí nabídku k dalšímu 

dobrodruţství, které se nachází ve vysokých horách země Peru. Jdete s průvodcem země, který vás tam má 

za úkol dovést. Jak vás tam dovede, najdete před sebou velké kamenné dveře, které jsou bohuţel zavřené. 

To je to místo, kde se naučíte ovládat skoro celou hru a šplhat pro čudlík, který dveře otevře. Ale aby to 

nebylo snadné, tak po zmáčknutí tlačítka se dveře otevřou a začne hrát dramatická hudba. Průvodce vidí 

něco vevnitř ale aţ po chvilce si uvědomí, ţe to jsou vlci, klasičtí nepřátelé skoro ze všech dílů Tomb 

Raidera. Začne tzv. Cutscéna (takový mini-filmeček). Vlci se rozběhnou a roztrhají vašeho přítele a vy zase 

zůstanete na vše sami. Co mě ve hře překvapilo, tak je lepší grafické zpracování. Co mě trochu udivilo je, ţe 

si s tím nedali zas tolik práce a mapa, kde se hra odehrává, je podobná té minulé. Později se ve hře objeví 

gorilly, šelmy a T-Rex který se jiţ opakoval v předchozích dílech. Naopak mě překvapila nová, kdy se 

objevíte u Lary doma a budete zkoumat tajemství jejího otce a sídla. 

Hra je velmi zajímavá a dostupná na zařízeních Playstation 2,PSP Portable, PS3 a Xbox360,Mac,Wii a PC. 

Velmi doporučuji si hru koupit, hra není tak drahá.  

 

Jan Hudec 

 

 



 

Zábava 

 

Běžím, běžím, 

nemám dech, 

přitom ležím na zádech. 

Kdo jsem?  

                                                                                       (Řeka) 

 

Matematická řada:  Pyramida  

Dosaďte za otazníky:  

       1 

      1 1 

      2 1 

    1 2 1 1 

  1 1 1 2 2 1 

  3 1 2 2 1 1 

? ? ? ? ? ? ? ? 

                                                           

Nápověda:  Ne v každé řadě se musí sčítat, odčítat, násobit a dělit. Zkuste se na čísla dívat jako na 

slova, která něco říkají o řádku výš. 

 

(Řešení: 1, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 1) 

Proč? Zkuste si přeříkat řádek nad otazníky jako: jedna trojka, jedna jednička, dvě dvojky, dvě jedničky) 

 

Nikola Töröková 

 



 

1. Vezmi si misku (tvar nebo velikost je na tobě) a nalij do ní 

obyčejnou vodu. 

2. Do vody přidej dekorace 

3. Když jsou ozdoby ve vodě, začni pomalu přilévat stolní olej 

4. Poté si vezmi držátko na knot. Zasuň do něj knot tak, aby ve spodní 

části přečníval alespoň o 1cm pak ho polož na hladinu. 

5. Chvíli počkej a pak zapal knot a kochej se krásou :D 

Tip: Na množství oleje závisí délka hoření. 

Můžeš přidat aroma olejíček.  

 

Vodní svíčka: 

Budeš potřebovat: 

Různé potřeby do vody- korálky, mušle, třpytky, květy,…atd., 

misku (skleněnou), vodu, stolní olej, držák na knot, knot. 

  

  

   

 

 

 

DIY-výzdoba do pokoje 

Mléčná koupelová sůl: 

Budeme potřebovat: 

 1 a ½ hrnku sušeného mléka (např. kozí) 

 ½  hrnku Epsomské soli 

 ¼ hrnku sušených okvětních lístků 

 3 kapky červeného potravinářského  

barviva 

 10-7 kapek éterického oleje růže 

 

Postup: 

1. Smícháme sušené mléko se solí 

2. Do směsi přidáme 2 až 3 kapky 

potravinářského barviva (v případě 

potřeby můžeme několik kapek 

přidat) 

3. Do směsi dáme plátky růží 

4. Na závěr celou směs pokapeme 

několika kapkami éterického oleje 

 
Směs uzavři do lahvičky. 

Zabráníš tím slábnutí vůně. 



 

Chceš se stát mladým hasičem? Neváhej a přijď 

mezi nás… 

 

Kdy? ve středu nebo v pátek v 17:00 hod. 

Kde? ve školní tělocvičně Rapotín 

Co se bude dělat? Budeme jezdit na různé soutěţe. 

Např: Souboj hasičské všestranosti, Soptík, trojboj a podobně… 

 

 

Rádi Tě přivítáme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SDH Rapotín 


