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TÉMA MĚSÍCE 

8. květen – Den vítězství 

 8. května se v České republice slaví především Den vítězství / Den osvobození. Každý ví, 

že toto datum bylo prohlášeno za státní svátek a je tedy dnem pracovního klidu. 

 Méně už je známý fakt, že několikrát v historii se vedly bouřlivé diskuze o tom, kdy by se 

měl tento svátek slavit a jak by měl být formulován. 

 8. května 1945 byla podepsána úplná a bezpodmínečná kapitulace Německa, a proto se tento 

den považuje za konec druhé světové války. Ta vstoupila v platnost 8. května ve 23:01 hodin 

středoevropského času, což odpovídá první minutě 9. května času moskevského. Z toho 

jednoduchého důvodu na západě probíhaly oslavy 8. května a v Sovětském svazu 9. května. 

 V Československu se několik let nemohli politici rozhodnout, jaké datum státního svátku 

zvolit. V úvahu připadal také 5. květen – den, kdy začalo Pražské povstání. Teprve v roce 1951 se 

poslanci dohodli, že se bude slavit 9. květen – Den osvobození Československa Sovětskou 

armádou. 

 Po sametové revoluci, ještě dřív, 

než proběhly první demokratické volby, 

vznikla potřeba vyřešit státní svátky. V 

této době získal svátek jiný název – Den 

osvobození od fašismu, aby v něm byli 

obsaženi všichni osvoboditelé. 

 Již v roce 1990 vystoupil tehdy 

poslanec Miloš Zeman s návrhem, aby 

bylo datum svátku přesunuto na 8. května. Oficiální historici obhajovali názor, že obě data jsou 

legitimní, neboť jde o záležitost časového posunu, nicméně napodruhé a po bouřlivé diskuzi tento 

návrh prošel.  

 8. květen se stal státním svátkem s názvem Den osvobození od fašismu. V průběhu dalších 

let došlo ještě k dalším změnám tohoto svátku. V roce 2000 byl jeho název zkrácen na Den 

osvobození a v roce 2004 změněn na Den vítězství, což měl být psychologický tah na základě 

názoru, že je lepší se cítit vítězem než osvobozeným. 

 
Zdroj: http://svatky.centrum.cz/clanek/8-kveten-den-vitezstvi/9/ 
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NOVINKY  

Nový film Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 
V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se 
kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou 
nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících 
pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara 
(Javier Bardem), kterým se podařilo uniknout z Ďáblova 
trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit o život 
každého piráta - a zejména Jacka. 

 
Na světě je 60 tisíc 

druhů stromů, 
zjistila studie. 

Češi mají k EU nejméně 
pozitivní vztah ze všech. 

 
Objevte krásy 

ostrova, který je 
nazýván Květina 

východu. 

Kratší vzdělávání sester sníží 
kvalitu zdravotních služeb, 

varují vysoké školy. 

 
Nejvyšší rodinný 
dům na světě měří 
téměř 40 metrů. 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 
Holka s prknem 
Originální název: Chalet Girl  

Délka filmu: 97 minut 

Žánr: Komedie/Romantický   

 Tento film je o 16leté dívce Kim, které 

zemřela matka při autonehodě. Jako malá byla šampionkou ve skateboardingu, ale od té doby, co jí 

zemřela matka, přestala jezdit a místo toho dělá číšnici v bistru. Jednoho dne jí řekne její 

kamarádka, že se dá vydělat hodně peněz v luxusní horské chatě v Alpách. Kim tedy jde na 

pohovor, kde jsou i jiné dívky. Jelikož není Kim z bohaté rodiny, nemá vznešené jméno, a tak není 

vhodná mezi majetnější osoby, nevezmou ji. Na poslední chvíli si ale jedna z holek zlomí nohu, a 

tak ji přijmou.  

Kim navaří jídlo jejímu otci na dva měsíce a přiměje ho, aby si zkusil najít práci. Když Kim 

dojede na chatu, seznámí se s dívkou, se kterou tam bude pracovat. Nejdříve se moc nemusí, ale 

když Kim objeví snowboarding, zjistí, že je přirozený talent, a tak s pomocí Finna, se kterým se 

seznámí na svahu, začne trénovat na soutěž pořádanou při příležitosti ukončení sezóny. Má 

jedinečnou příležitost vyhrát pořádnou sumu peněz. Jenže vždy před skokem si vzpomene na 

autonehodu, kterou její matka nepřežila, a spadne.   

Než bude finále, musí být mezi 30 nejlepšími. Když už je skoro na konci, opět si vzpomene 

na matku a spadne. To ji posune na 31. místo. Je mimo klasifikaci a zúčastnit se může, jen když 

někdo z 30 soutěžících vypadne. Finále je již skoro u konce, když poslední soutěžící Tara, která 

pokaždé vyhraje, přenechá Kim jízdu, protože se na ni necítí kvůli pádu, při kterém si zlomila 

obratle a má bolesti zad. Kim překoná svůj strach a soutěž vyhraje. Nakonec začne chodit i s 

Johnem, do kterého je zamilovaná.  

Tento film je spíše pro dívky, ale doporučila bych ho všem, kteří mají rádi snowboarding. Ve 

filmu mě zaujal nejen snowboarding, ale také to, jak se hlavní hrdinka učila žít mezi bohatšími 

lidmi a našla si mezi nimi přátele i přítele. 

 
Zdroje: vlastní 
Obrázek: https://img.fdb.cz/galerie/3/3dc06626c74d4ca1d63860b8e510.jpg 
 

Adéla Kulíšková, 8. třída
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Děti Antonína Kaliny  

Autor: Stanislav Motl 

Počet stran: 300 

Rok vydání: 2013 

 

Kniha vypráví skutečné příběhy z 2. světové 

války o hrdinských činech českého, málo známého 

hrdiny a zachránce židovských dětí z koncentračního 

tábora Buchenwald. Je to kniha plná vypátraných 

informací reportérem, který se už léta zabývá touto 

tématikou a různými skutečnostmi kolem války.  Vše je 

doplněno autentickými fotografiemi ze soukromého 

života Antonína Kaliny, dále fotografiemi z koncentračních táborů, kde pan Kalina  pobýval, a také 

fotografiemi z osvobození.  

Antonín Kalina byl v současné době málo známý, ale odvážný hrdina, který denně 

nasazoval svůj život v Buchenwaldu, aby zachránil děti židovského původu, které měly být 

zavražděny. Shromažďoval je na svém bloku. Dokázal jim obstarat oblečení, boty, jídlo. Tohle vše 

byl schopen udělat také díky dalším lidem, kteří byli stejně odvážní jako on a pomáhali mu; sám by 

toho asi tolik nedokázal. 

Knihu bych moc doporučila lidem, kteří se zajímají o minulost. Je velmi dojemná a často 

obsahuje velmi šokující poznatky a informace, které jsem netušila. 

 

Zdroje: vlastní 

Obrázek: http://www.rybkapub.cz/fotky12944/fotos/_vyr_111145_big.jpg 

 

Natálie Hořinková, 8. třída 
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V PŘÍRODĚ 
Králík domácí 

Je to domestikovaná forma králíka divokého. 

Snadno se chová v malochovech pro maso a kůži. Jeho 

maso obsahuje nejméně cholesterolu. Menší druhy 

králíka domácího se chovají pro potěšení a radost hlavně 

pro potěšení dětí.  

Barvu mají různou a velikost také - dle druhu. Druh se 

dělí podle užitkovosti a délky srsti a hmotnosti.  

Nejznámější druhy králíka domácího jsou například kalifornský 

králík, činčila velká, belgický obr, český luštič nebo rex střední. 

V dnešní době se na kůži chová málo králíků. Většina z nich se 

chová spíše na maso nebo jako domácí mazlíček. 

    
 
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l%C3%ADk 
 

Jana Šedová, 8. třída 

 Vrba bílá 

Je to statný, opadavý listnatý dvoudomý strom. 

Pochází z Evropy a střední Asie a ve střední Evropě je 

jednou z nejrozšířenějších vrb. Nalezeme ji na vlhkých 

půdách a lužních lesích. Vrba bílá se dožívá cca 100 let a 

plodit začíná v 8 až 10 letech. Kvete na počátku jara. 

Samičí květy jsou jehnědy, samčí květy mají dvě tyčinky 

a jsou obklopené zelenožlutými listenci. Dosahuje 20-30 

metrů. Je používána v košíkářství. 

 
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrba_b%C3%ADl%C3%A1 
http://botanika.wendys.cz/index.php/14-herbar-rostlin/675-salix-alba-vrba-bila 

 
Sára Veselá, 7. třída 
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TECHNIKA A VYNÁLEZY  

Otto Wichterle 
Otto Wichterle se narodil 27. října 1913 a zemřel 18. 

srpna 1998. Byl to český chemik, světový vědec a vynálezce. 

Otto Wichterle se proslavil hlavně díky zdokonalení kontaktních 

čoček a též umělého polyamidového vlákna (silonu). První 

čočky byly aplikovány na pacientech v Praze. Po skončení 

druhé světové války se Otto Wichterle stal profesorem pražské 

Vysoké školy chemicko-technologické. V roce 1961 sestavil 

svůj první přístroj na výrobu čoček z dětské stavebnice Merkur 

poháněné dynamem z jízdního kola. Na tomto stroji vyrobil 

5000 prvních použitelných kontaktních čoček 

 
zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Otto_Wichterle 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Prof._Ing._RTDr._Otto_Wichterle.jpg 
 

Kontaktní čočky 

 Patent na výrobu byl Československým státem prodán do USA. Nejznámějším 

vynálezem Otty Wichterle jsou samozřejmě gelové kontaktní čočky. První impuls byl 

náhodný rozhovor s  spolucestujícím, který právě četl odborný článek o možnostech 

chirurgické náhrady oka. Jako nejvhodnější materiál pro kontaktní čočky se jevil HEMA gel, 

který pohlcoval asi 40 % vody, byl průhledný a měl dobré mechanické vlastnosti. Problém byl 

s jeho zpracováním. Nejdříve se gel lil do forem, ale čočky se trhaly a neměly pravidelní tvar. 

Později vznikla metoda odlévání gelu do skleněných forem. 

 Jakub Šebek, 8. třída 
 

zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Otto_Wichterle#Kontaktn.C3.AD_.C4.8Do.C4.8Dky 
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POČÍTAČOVÉ HRY 
Poly Bridge 

 Nyní tu máme zase indie hru jménem Poly Bridge a už z názvu jde poznat pointu hry. 

Asi znáte hry o stavění mostů. Tato je pouze trochu bláznivější. Hra obsahuje několik světů 

velkým množstvím levelů. Ze začátku to je jednoduché a existuje mnoho možností, jak 

dokončit daný level, ale od třetího světa se již zmenšuje počet možností (asi jen 2 nebo 3) a dá 

to práci přijít na řešení, i když vlastně není tak složité. Hra je velmi zajímavě zpracovaná jak 

designem úrovní, tak i velkým množstvím levelů, které se skoro nepodobají. Hru můžete 

zakoupit za 12 euro nebo méně, což je slušná cena na několik hodin zábavy a zničených 

nervů. Sám jsem se dostal pouze do čtvrtého světa. 

 

Zdroje: https://im.tiscali.cz/games/2016/07/28/669306-poly-653x367.jpg 

 Marek Vyhňák, 8. třída 
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LANGUAGE CORNER 
Salzburg 

Salzburg ist eines der schönsten und 
kontrastreichsten Bundesländer. Es erstreckt sich 
von den Regionen ewigen Schees bis in das 
Seengebiet des Alpenvorlandes. Den Namen hat es 
vom Salz. Der Nationalspark (Hohe Tauern) führt 
durch die berühmte Groβglockner-
Hochalpenstraβe. Die Wintersportzentrum ist 
Kaprum am Eingang des Kapruner Tals, das durch 
die Kraftwerke bekannt. Dann gibt es hier einige 

Seen z.B. Wolfgangsee. Salzburg hat 144000 Einwohner. Salzburg wird auch „deutsches 
Rom“ gennant. Hier gibt es der Dom – die ehemalige erzbischöfliche Residenz, das Schloss 
Mirabell mit dem prachtvollen Mirabellgarten. Die groβe Wahrzeichnen ist die Burg 
Hohensalzburg. Salzburg ist als Mozartstadt bekannt. Im Jahre 1756 ist W.A. Mozart geboren. 
Sein Geburtshaus steht in der Getreidegasse 9. Jetzt finden wir hier Mozartmuseum. In 
Salzburg finden viele Kongresse und Fachmessen statt. Dann gibt es viele Universitätsstadt 
und Musikakademie.  

 

Zdroj: http://www.seminarky.cz/Bern-Salzburg-Drazdany-maturitni-otazka-nemecky-18273 

Die Anekdote 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/DeutschSeite/ 

 

 
Markéta Weiglová, Markéta Halouzková, 7. třída 
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Modlitby 

Otčenáš anglicky 

Our Father, who art in heaven, 
hallowed be thy name;  
thy kingdom come; 
thy will be done on earth as it is in heaven. 
Give us this day our daily bread; 
and forgive us our trespasses 
as we forgive those who trespass against us; 
and lead us not into temptation, 
but deliver us from evil. 
For the kingdom, the power, and the glory are yours 
now and for ever. 
Amen. 

Otčenáš česky 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, 
posvěť se jméno tvé, 
přijď království tvé, 
buď vůle tvá  
jako v nebi, tak i na zemi. 
Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes 
a odpusť nám naše viny, 
jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům 
a neuveď nás v pokušení, 
ale chraň nás od zlého. 
Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.] 
Amen. 
 

Víte, co je to za modlitbu? 

I believe in God, the Father almighty creator of heaven and earth and in Jesus Christ, His only 
Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under 
Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day 
he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, 
the Father almighty. He will come again in glory to judge the living and the dead. I believe in 
the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, 
the resurrection of the body, and the life everlasting.   
 
Nápověda 
(Růženec) 
 
Zdroje: www.farnost-vpavlovice.webnode.cz/news/modlitba-pane-v-nekolika-jazycich 

 

Leoš Černohorský, 7. třída 
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SPORT 
Hokej: Kometa Brno vs. Bílí Tygři Liberec 

 Novými mistry hokejové extraligy se po celých 
51 letech stali hokejisté brněnské Komety. Kometa 
porazila obhájce titulu Liberec ve čtvrtém finálovém 
utkání 5:2, sérii vyhrála v nejkratším možném termínu 4:0. 
V celém play off ztratilo Brno jen dvě utkání, obě 
v semifinále s Hradcem Králové. 
 
 "Je to báječný pocit, který si chci dokonale užít. Čekal jsem na něj dvanáct let. Byla to 
náročná a dlouhá cesta, jsem nesmírně rád, že se nám podařilo na třetí pokus konečně vyhrát 
finále. Sešla se báječná parta hráčů," řekl majitel Komety a hlavní kouč Libor Zábranský. 
 
 V samostatné české extralize triumfovali Brňané poprvé, jinak ale patří mezi 
nejúspěšnější tuzemské kluby. Letošní titul je pro ně již dvanáctý. Předchozí vítězství Brna se 
datují do let 1955 až 1966, kdy vyhráli jedenáctkrát během 12 sezon. 
V sobotu 22. 4. proběhla oslava titulu v Brně na Zelném trhu, který ten den navštívilo 
neuvěřitelných 12 000 lidí. 

Martin Erat hv ězdou Komety 

 Před sezonou přišel do Brna 
společně s dalšími velkými jmény 
s jasným cílem - vybojovat titul, a to se 
Martinu Eratovi podařilo hned v první 
ročníku. Hvězdný útočník, který 
odehrál v NHL přes 900 zápasů, 
k tomu pomohl skvělými výkony 
a zajistil si tak první triumf v kariéře na 
klubové úrovni. Pětatřicetiletý útočník 
po rozhodujícím duelu proto zářil 
radostí a vítězství si chce pořádně užít.  
 

 

 
zdroje: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10423011134-hc-kometa-brno-pardubice-liberec/ 

http://www.hc-kometa.cz/images/logo/HC_Kometa_Brno_new.png 
https://sport.aktualne.cz/hokej/extraliga/brno-slavi-kometa-to-dokazala-ma-dvanacty-titul-obhajce-z-
li/r~26d83784252811e7b2a40025900fea04/?redirected=1493391946 

 
Ondřej Vít, 8. třída 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 

Velikonoční tipovací soutěž 

Ve čtvrtek 20. dubna proběhla již tradiční Velikonoční tipovací soutěž, kterou 

nachystali parlamenťáci pro I. a II. stupeň zvlášť. Prvostupňaři měli uhádnout počet lentilek 

v lahvi a tipnout si, co je obsahem 

záhadné krabičky a kolik tam toho 

je – bylo tam 44 gumových 

hrošíků. Druhostupňaři tipovali 

lentilky a odpovědi na záludné 

otázky – délku vlasů p. učitele 

Kolbaby, velikost boty p. učitelky 

Rohanové a věk paní školnice 

Romany Kolářové. Nejlepší tipy 

na I. stupni měli žáci 3. A a 3. B, 

na II. stupni 8. a 9. třída. 

Výhercům gratulujeme! 

 

Parlamenťáci 
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DOTAZNÍČEK 
Markéta Šefflová 

1. Jaký je váš oblíbený film? 

Zaříkávač koní. 

2. Jaký byl váš oblíbený předmět ve škole? 

Hudební výchova a výtvarka. 

3. Jaký je váš největší trapas? 

Přeřekla jsem se ve jméně pana Jaromíra 

Hanzlíka. 

4. Čím jste chtěla být jako malá? 

Veterinářkou, potápěčkou a učitelkou. 

5. Dostala jste někdy ve škole poznámku? 

Ano, v němčině: Markéta polevila, nepřipravuje se pečlivě na hodinu Nj. Učitel Sádlík 

6. Kterou zemi máte nejraději?  

Naši.  

Lucie Kosová, Tereza Krejčí, 7. třída 

 

ANKETA 

Kdo jede do Rakouska? 

5. třída        6. třída 

Ano: 3         Ano: 2 

Ne: 18         Ne: 27 

7. třída        9. třída 

Ano: 2         Ano: 1 

Ne: 19         Ne: 24 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Florbalový turnaj 

             V sobotu 8. 4. 2017 se konal poslední turnaj 

druhého ročníku Tišnovské florbalové ligy, které se 

mimo jiné účastní také žáci naší školy. Turnajem 

vyvrcholila celá liga, která se skládala z 5 turnajů. 

Chlapci se v celkovém hodnocení umístili na 

skvělém 2. místě, kdy se jim podařilo dokonce na posledních dvou turnajích porazit jinak 

suverénní domácí tým Pendolino a turnaj vyhrát. V celkových statistikách stojí za zmínku 

výkony Vojty Štulpy ze 7. třídy (s 36 body na 3. místě tabulek bodování) a brankáře Igora 

Zemánka též ze 7. třídy jako nejlepšího gólmana ligy. Velká gratulace však patří všem 

chlapcům, kteří hráli jako jeden tým a kterému přejeme hodně úspěchů i v nadcházející 

sezóně. 
 
Zdroje: https://www.facebook.com/zsdeblin/?ref=ts&fref=ts 

                                                                                  Tomáš Vít, 8. třída 

Noc s Andersenem   

 V pátek 31. března se v naší škole uskutečnila již poosmé Noc s Andersenem. Jedná se 

o tradiční akci, kdy mohou žáci strávit celou noc ve škole a užít si její netradiční atmosféru. 

Tentokrát se k nám poprvé připojily i nejmenší děti z mateřské školy. Letos se stal ústředním 

tématem časopis Čtyřlístek. Po slavnostním zahájení navštívili žáci spolu se svými učitelkami 

obecní knihovnu v Deblíně, kde jim paní knihovnice přečetla příběh z časopisu Čtyřlístek. 

Potom se odebrali zpět do školy a tam je čekalo plnění tematicky zaměřených úkolů, které pro 

ně připravili žáci páté třídy. Celý večer zakončilo společné čtení ze zajímavých pohádkových 

knih. Akce byla zúčastněnými dětmi, jejich rodiči i pedagogy hodnocena velmi kladně.  

 

Zdroj: http://www.zs-deblin.cz/noc-s-andersenem-31-brezna-2017-tentokrat-se-ctyrlistkem/ 

Lucie Dvořáčková a Silvie Samsonová, 7. třída 
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Prvňáci a školkáčci v Ekocentru Baliny 

V úterý 25. dubna se žáci 1. třídy společně s dětmi ze školky podívali do Ekocentra 

Baliny u Velkého Meziříčí. A program Voda, 

voděnka byl opravdu pestrý. Děti se seznámily s 

vývojovými stádii žab a mohly si vyzkoušet, jak 

těžké je pro žábu ulovit si kořist. Na vlastní oči si 

ověřily, jak barevné jsou květiny okolo potoka na 

jaře. Jak se chová voda při povodni a co udělá hráz 

na řece. Také si prohlédly různé druhy ryb, zahrály 

si na rybáře a pokoušely se rybu chytit. Pohrály si na 

přírodním hřišti a nakonec mohly v přilehlém rybníčku lovit a prohlížet si různé živočichy, 

kteří tam žijí jako např. vírníky, larvy potápníků, pijavice, okružáky nebo plovatky.  

 

Zdroj: http://www.zs-deblin.cz/ekocentrum-chaloupky-baliny-1-trida/ 

 Kateřina Klímová 

Americká návštěva u nás ve škole! 

V úterý 11. 4. jsme na naší škole přivítali vzácnou návštěvu ze amerického státu 

Maine. Skupina čtyř Američanů postupně navštívila všechny třídy, popovídali si s námi 

o státu, ze kterého k nám přijeli, a zahráli si s námi pár her. Všichni jsme si tuto návštěvu moc 

užili. Na další anglicky mluvící 

návštěvu se těšíme od 12.-18. 6., kdy 

k nám v rámci projektu Edison zavítají 

studenti z Číny, Singapuru, Jordánska 

a Indie.  

 

Radka Novotná 

 

 

Zdroj: http://www.zs-deblin.cz/navsteva-maine-usa-na-nasi-skole/

  Sedmopolis       VIII – 2016/2017 
 



 17 

 

ZÁBAVA  
Vtipy  
 
„Myslím, že až se ožením, bude dost žen nešťastných...“ 
„To si jich hodláš vzít tolik?“  
 

Víte, proč prdy smrdí? 
To aby z toho hluchý taky něco měli! 

 
 

Rekordy – počasí 
Rekordy na území České republiky 

• Nejvyšší naměřená teplota: 40,4 °C (20.8. 2012, Dobřichovice) 

• Nejnižší naměřená teplota: -42,2 °C (11. 2. 1929, Litvínovice) 

• Nejvyšší průměrný roční úhrn srážek: 1 705 mm (Jizerské hory) 

• Nejnižší průměrný roční úhrn srážek: 410 mm (Žatec) 

• Nejsilnější náraz větru: 216 km/h (19. 1. 2007, Sněžka) 

Globální rekordy 

• Nejvyšší naměřená teplota: 57,8 °C (11.8.1933, Mexiko) a (13.9.1922, Libye) 

• Nejnižší naměřená teplota: -89,2 °C (21.7.1983, Vostok); podle satelitního měření -93,2 °C (10. 
8. 2010, Antarktida) 

• Nejvyšší průměrné roční srážky: 12 090 mm (Havaj) 

• Nejnižší průměrné srážky za rok: 0,5 mm (Asuán, Egypt) 

• Nejvyšší množství srážek za 1 rok: 26 461 mm (Čerápundží, Indie) 

• Nejdelší období bez deště: 14 let (Iquique, Chile) 

• Nejvyšší množství srážek za 24 hodin: 1 870 mm (1952, Réunion, Indický oceán) 

• Nejsilnější zaznamenaný náraz větru: 103 m/s = 372 km/h (12.4.1934, Mount Washington, USA) 

• Nejzasněženější místo (za sezónu): 29 metrů sněhu (1998/99, Mt Baker, Washington) 

• Nejtěžší změřená kroupa: 1,02 kg (14.4.1986, Bangladéš) 

• Nejnižší tlak přepočtený na hladinu moře: 870 hPa (oko tajfunu Tip v Tichém oceánu, 
12.10.1979) 

• Nejvyšší tlak přepočtený na hladinu moře: 1083,8 hPa (31.12.1968, Sibiř) 

 
Zdroje:  http://www.denik.cz/vtip_deniku/vtip-deniku20100426.html 

http://www.tyden.cz/obrazek/201304/5162d862b1b76/6-1.jpg 
http://www.meteocentrum.cz/zajimavosti/encyklopedie/rekordy-pocasi 
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!SOUTĚŽ! 

Správné odpovědi na minulé soutěžní otázky 

1. Co pleteme na Velikonoce? 

- Pomlázku 

2. Co se dává koledníkům? 

- Vejce, čokoláda, mašle…. 

3. Co se dělá na Zelený čtvrtek? 

- Jí se špenát, pije zelený pivo 

4. Co se peče na Velikonoce? 

- Beránek 

Úspěšní řešitelé 

Petra Dvořáková (8. třída), Veronika Sojková (8. třída), Jana Šedová (8. třída) 

Otázky pro měsíc květen 

1. Jaké svátky se slaví v květnu? 

2. Od jakého slova pochází slovo květen? 

3. Kolik dní má květen? 

4. Kdy slavíme Svátek matek? 

Zdroj:http://img.babinet.cz//img/12/images2/the_beauty_
of_cherry_blossoms.jpg. 
http://img.blesk.cz/img/1/normal620/2315598-img-
pivonky-zahrada.jpg. 

 

!!!PAPÍRKY S ODPOVĚĎMI HÁZEJTE DO KRABICE VE 2. PATŘE VEDLE 
AUTOMATU NA PITÍ! PŘIPOMÍNÁME! K ODPOVĚDÍM DOPIŠTE TAKÉ JMÉNO A 

TŘÍDU! ÚSPĚŠNÝMI ŘEŠITELI SE STANOU TI, KDO ODPOVÍ NA VŠECHNY BODY 
KVÍZU SPRÁVNĚ. A NA TŘI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ČEKÁ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 

ODMĚNA!!! 

 

Michael Sláma, 8. třída, Jarda Hanák, 7. třída 
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Technika a vynálezy:    Jakub Šebek 
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Adriana Nečasová 

Sport:      Ondřej Vít 
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Anketa:     Petra Dvořáková 

Ze života školy:    Tomáš Vít, Veronika Sojková 

Zábava:     Vojtěch Pacner 

Soutěž:     Michael Sláma 

 

Texty: 
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V Deblíně 2017 
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