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Všechno pro záchranu Aničky 

Dívka je pohřešována od středy 13:00. Ze školy šla obvyklou trasou společně 

se spolužačkami. V ulici Pod Písečnou se ale rozdělily a poté už dívku nikdo neviděl. 

V Troji se pouze našel její batoh a láhev s pitím. Místo, kde se holčička ve středu po 

poledni rozloučila se 

spolužačkami, v 

následujících dnech 

prohledala stovka 

policistů, psovodi, 

policisté na koních, 

nasazen byl i vrtulník. 

Policisté se zaměřili i 

na možné svědky. 

Podle dostupných 

informací šlo 

především o lidi bez 

domova, kteří na místě 

přebývají ve zpustlých 

zahradách a chatách. 

Otec pohřešované devítileté Anny Janatkové z Prahy, nabídl prostřednictvím televize Nova 

případným únoscům 3,5 milionu korun, když jeho dceru do nedělního poledne propustí na 

svobodu. Pátrání stále pokračuje. Policisté požádali o pomoc i kynology ze Slovenska, kteří v 

pátek večer přivezli své psy. V sobotu psovodi zahájili pátrání.  

.Po dlouhém pátrání byl další den bez výsledku, hledání stále pokračuje.. 

Věříme že se najde... 

 

 

 

 

Napsal redaktor Zdeněk 
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Batole vypadlo z šestého patra, 

kolemjdoucí je chytil do náruce 

 

Francouzští lékaři i místní média považují za zázrak šťastnou souhru náhod, která následovala 

poté, co osmnáctiměsíční holčička vypadla z okna v šestém patře domu v Paříži. Dívenka 

vyvázla bez zranění, život jí zřejmě zachránila markýza u kavárny, od níž se odrazila. Pak se 

kutálela dolů. To už si holčičky ale všiml kolemjdoucí lékař, který ji zachytil. 

Turecké psí plemeno váží až 130 kilogramu a utáhne i traktor 

Svou nezdolnou sílu předvádí pes rasy Kangalský pastevecký pes z turecké vesnice 

poblíž města Sivas. Problém pro něj není ani táhnutí traktoru vážícího v průměru 1400 

kilogramů. Dospělí jedinci této rasy mohou dorůst do výšky více než 90 centimetrů v 

kohoutku a jejich váha může být až neuvěřitelných 130 kilogramů. Takzvaný Kangal je 

zároveň tureckým národním plemenem. 
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Nejvetší cokoláda na svete váží 

4410 kilo a merí 560 

centimetru!! 

 

JEREVAN - Kdo má rád čokoládu a chtěl by si jí zadarmo 

náležitě užít, měl by si rezervovat na příští měsíc letenku do 

arménského hlavního města Jerevanu. Bude se tam totiž 

porcovat a rozdávat největší čokoláda na světě.  

Obří tabulka čokolády byla vyrobena v místní čokoládovně a získala zápis do Guinnessovy 

knihy rekordů. Pochutina úctyhodných rozměrů váží 4410 kilogramů, je 560 centimetrů 

dlouhá, 275 centimetrů široká a 25 centimetrů silná. Čokoláda obsahuje všechny přírodní 

ingredience, včetně 70 procent kakaové hmoty.  

Tami**Niki**♥♥♥♥ 

http://fashion-days-exclusive-shoppin.takeit.cz/chcete-znackove-obleceni-a-zaroven-usetrit-nakupujte-ho-se-slevou-70-9779087?375013&rtype=V&rmain=7796673&ritem=9779087&rclanek=7814509&rslovo=458454&showdirect=1
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Vídeň 

Vídeň je kouzelné město, které vás jistě uchvátí jedinečnou atmosférou a dokonalým dojmem 

jak krásně se moderní a starší architektura doplňují. Na každém rohu určitě narazíte na něco 

co vás překvapí ať je to oživlý Mozart nebo jen pouze plakát na výstavu o Sisi.  

Co zde najdete? 

Zámek Schönbrun 

Hofburg 

Dóm Svatého Štěpána 

Kalskirche 

Zámek Belvedére 

Burgtheater 

Vídeňskou operu  

 

Zajímavosti aneb co možná potřebujete vědět 

Jestliže patříte mezi ty ,kteří toho moc nenachodíte tak pro vás je správná volba je 

Hofburg zde můžete najít výstavu o Sissi ,Klenotnici ,Stříbrnou komnatu 
,Španělskou dvorní jízdárnu nebo zajít na náštěvu k rakouskému prezidentovi. 

 

Karlskirche, jinak také kostel Svatého Karla Boromejského, je hrdě označován 

jako největší barokní chrám na sever od Alp a své přezdívce rozhodně nedělá 

ostudu. 

 

Dóm Svatého Štěpána se tyčí na nevelkém náměstí Stephansplatz v samém srdci 

Vídně. Byl postaven v gotickém stylu a jeho nejvyšším bodem je jižní věž vysoká 
úctyhodných 137 metrů.  
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Kam za dobrodružstvím? 

Jestliže vás omrzí památky v centru je na čase vyrazit do Pratru. Rozkládá se 

poblíž stance metra Praterstern na červené lince U1 - jen tři zastávky od centrální 

stanice Stephansplatz Dominantou a známým symbolem nejen Prateru, ale i celé 

Vídně, je Obří kolo (Riesenrad). Bylo postaveno již v roce 1897 na počest 

Františka Josefa, po válce došlo z důvodu jeho poškození k obnově. Kolo je vysoké 

61 metrů a má 15 kabinek, ze kterých si můžete vychutnat panorama města. Lístek 

pro dospělého stojí 8 €, pro děti od tří do čtrnácti let 3,20 €, k dispozici je i celá 

řada kombinovaných nebo rodinných lístků.  

Pro gurmány něco extra 

Ve Vídni si nezapomeňte dát vyhlášenou specialitu dort Secher. Dort Sacher vymyslel otec 

Eduarda Sachera Franz v roce 1832 ještě jako mladý cukrářský učeň. Měl být překvapením 

pro důležitou návštěvu knížete Metternicha, který často pořádal večírky pro tehdejší smetánku 

a vždy se chtěl nějak blýsknout. Záměr se povedl - Franz Sacher se stal kulinářskou celebritou 

a jeho dort dodnes vévodí mezi nabídkou sladkých pamlsků v cukrárnách a restauracích po 

celém světě. Pravá receptura je přísně střeženým tajemstvím, kterou zná jen několik málo lidí. 

Každopádně hlavní ingrediencí dortu je tmavá čokoláda a meruňková marmeláda a má proto 

podmanivě sladkou chuť. 

Jak do Vídně dostanete? 

Vlastní automobil je nejrychlejší a nejsnazší způsob dopravy do Vídně. Z Brna je nejlepší 

cesta přímo na jih po silnici E461 přes hraniční přechod Mikulov-Drasenhofen až do Vídně. Z 

Prahy pak lze uvažovat i o trase přes Jihlavu, Moravské Budějovice, Znojmo, Holabrunn a 

Stockerau. 

Vlaky všech kategorií jsou vypravovány z Čech do Vídně každý den několikrát. Z Prahy 

jsou to například z Nádraží Holešovice přímé spoje EC Vindobona (5 hodin cesty) nebo 

SC Smetana (4 hodiny cesty) - oba jedou přes Brno. Všechny vlaky z České republiky 

končí na nádraží Wien Südbahnhof, kde je stanice metra Südtiroler Platz.  

 

 

Napsala Adri R.  
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Jupiáda aneb veselá hudební škola 

Dne 3. listopadu se všechny třídy zúčastnili představení Jupiáda aneb veselá hudební škola. 

Každý žák dostal ke vstupence CD a malý zpěvníček. My jsme se také zúčastnili a zajímalo 

nás co se dětem na Jupiádě líbilo a co naopak ne.  

Zeptali jsme se na otázky: 

1)Co se ti na Jupiádě líbilo a proč? 

2)Co se ti na Jupiádě nelíbilo a proč? 

3)Chtěl bys podobné pořady? 

4. TŘÍDY: 

Chlapec: 

1)všechno hlavně soutěže. 

2)nic všechno bylo super. 

3)ano chtěl, abych příště něco vyhrál. 

Dívka: 

1)písničky, protože byly hezké.  

2)všechno se mi líbilo. 

3)Jo chtěla bych takovéhle akce. 

8. TŘÍDY 

Kluk 

1)Líbil se mi beat box, protože to dělá málo lidí na světě. 

2)NEVIM 

3)Ano chtěl. 

Dívka: 

1)nemuseli jsme do školy 

2)bylo to pro menší 3)NE     Anketu vytvořili: Adri a Ondra 
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Simple plan 

Členová skupinny: 

Chuck Comeau 

Jeff Stinco  

David Desrosier 

Sebastien Lefebvre 

Pierre Bouvier  

Simple Plan je francouzsko-kanadská pop-punková kapela založená v Montrealu. Členové 

skupiny se spolu znají (až na Davida,kterého potkali později) deset let. A jak skupina Simple 

Plan vznikla? Chodili spolu na střední školu. Tehdy měl Pierre a Chuck svou kapelu Reset se 

kterou se jim podařilo vydat desku. Chuck v ní 

vydržel asi tři roky, poté dal přednost škole, nicméně 

s muzikou koketovat nepřestal. Časem se dal 

dohromady s Jeffem a rozjeli nový projekt. Jenomže 

jim chyběl kytarista a zpěvák . Naštěstí byl Sebastien 

volný a bydlel nejblíž, a tak se rozhodli pro něj.V té 

době Pierre nebyl ve skupině reset spokojený a 

rozhodl se že z ní odejde.Ale kam? No přece ke 

klukům do nové vznikající partičky! V Reset uprchlíka 

chvíli zastupoval David, ale i ten nakonec zběhnul. 

Sestava - Pierre,Chuck,Jeff,David a Sebastien byla 

kompletní ale chybělo jim jméno.To jim dalo sice 

zabrat ale i o jeho vzniku vyprávějí novinářům 

zábavnou historku. Už na střední měli plan že nechtejí 

skončit jako šedé myši někde v kanceláři nebo dělat 

něco co je nebaví. Naopak - toužili se skupinou jezdit 

po světě, koncertovat , získávat nové přátele. Jak 

jednoduché. Nakonec chybělo už jen jméno a mohli 

varazit do světa. Jednoduchý plán nemyslíte? A přesně 

tak to připadalo i klukům a tak zvítezil název Simple 

Plan. Všichni členové skupiny jsou kanadského občanství, alefrancouzské národnosti, 

narozeni v provincii Quebec. 

 

Vytvořila Karla 

 

 

http://www.osobnosti.cz/chuck-comeau.php
http://www.osobnosti.cz/jeff-stinco.php
http://www.osobnosti.cz/david-desrosiers.php
http://www.osobnosti.cz/sebastien-lefebvre.php
http://www.osobnosti.cz/pierre-bouvier.php
http://sutnar-rappl-sro.takeit.cz/pracovni-desky-na-kuchynske-linky-861179?6109&rtype=V&rmain=145538&ritem=861179&rclanek=86928&rslovo=419659&showdirect=1
http://enotyeu-noty-akordy-pisnicky.takeit.cz/ceskoslovenske-hity-kdo-by-si-rad-nezavzpominal-8541594?146196&rtype=V&rmain=7786798&ritem=8541594&rclanek=86928&rslovo=424620&showdirect=1
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    Léčivé kameny 

Už od starověku se lidé domnívali, že drahé kameny mohou ovlivnit fyzické i psychické 
pochody v jejich těle. Vyráběly se z nich amulety, byly součástí lektvarů a to jak 
ochranných tak posilujících. Lidé věřili, že mají moc zahánět zlé síly, neduhy, chránit před 
uhranutím či uřknutím a pomáhají překonávat těžká období života.  
Ze staré Indie existují záznamy o výrobě výluhů a vod z různých drahých kamenů a jejich 
použití jak vnějším, tak vnitřním.  
Pozitivní vliv na energetické výstupy, čakry, je znám již z různých záznamů starého 
Egypta. Tělo je rozděleno do sedmi hlavních čaker, každá z nich ovlivňuje jinou část těla 
a má svoji barvu i kameny, které na ni působí.  

Achát 

Nejoblíbenější kámen starověku - vyráběly se z něj různé ozdobné předměty jako 
pečetidla, vázičky, brože apod. Od středověku platí za symbol zdatnosti a síly. 
Zaručoval pestré a rozmanité sny, výřečnost a duchaplnost. Mimo jiné také prý 
dokázal vyléčit mor. -panny 

Akvamarín  

Chránil před nepřáteli. Byl oblíbeným kamenem námořníků, protože měl na cestách 
přinášet štěstí a bohatství. Broušených světlých akvamarínů se používalo jako okének 
do monstrancí. Kolem r. 1300 z něj byly broušeny první čočky brýlí. 

Pomáhá zachovat jasnou mysl, získat inspiraci, spokojenost a svobodu.- váhy, berani 

Ametyst  

Ve starověku se používal ke zmírnění úzkostných stavů, neuróz, halucinací a hysterie. Od 

středověku nosí biskupové ametystové prsteny, neboť jim pomáhají zříci se světského života 

a jakékoliv nestřídmosti. Ametyst je tedy kámen střídmosti a umírněnosti.-kozorozi, ryby, 

lvi 

Azurit  

mletý jej používali umělci od raného středověku až do 17. století jako poměrně lacinou 

modrou barvu zejména k malbě nebe a oděvů. Jeden z nejmocnějších kamenů. Velmi 

vhodný k meditaci. Symbol vědění, moudrosti, intuice a jasnovidnosti- střelci, raci 

Granát  

Ve středověku byl považován za talisman proti úrazům a nehodám. Vdovy utěšoval po 

ztrátě manžela. Chránil před zlými sny a uhranutím. Kámen lásky. Svého nositele činí 

veselým a mírným.- blíženci, lvi, berani 

Jaspis  
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Ve starověku platil jaspis za kámen ochraňující před strašidly a milostnými 

zklamáními.Posiluje duševní sílu, vůli a vytrvalost. Probouzí v nás skromnost, 

soucit. Napomáhá cestám do minulých životů, uvolňuje vzpomínky.-berani, lvi 

Citrín  

Římští legionáři nosili citrín jako ochranu před zlem. Od středověku platí za kámen slunce, 

který činil svého majitele oblíbeným. Pomáhal na cestách. Ochraňoval před hadím jedem. 

Dnes je citrín symbolem tepla, pohody, jistoty a důvěry.-býci, blíženci 

Křišťál  

Znám již od pravěku, kde se používal na výrobu hrotů oštěpů, šípů i amuletů. Ve starověku 

byl považován za zvláštní druh ledu, který netaje. Oblázek křišťálu na jazyku byl 

považován za prostředek proti žízni a jako lék na snížení teploty.- kozorozi, blíženci, váhy 

Malachit  

Ve starověkém Egyptě byl považován za kámen naděje a důvěry. Kromě toho jej Egypťané 

používali k líčení očí a také jako barvivo (nástěnné malby, glazury). Římané jej pokládali do 

kolébek pro ochranu dětí. Vždy platil za ženský kámen - symbol ženských vlastností jako 

jsou smyslnost, svůdnost, rozmařilost a zvědavost. Dodává klid, vytrvalost a trpělivost.- 

ryby, vodnáři 

Obsidián  

Černý obsidián: je mocný a ve špatných rukou může sloužit k černé magii, v opačném 

případě proti ní chrání. Mírní bolesti, umožňuje průtok energie čakrami a odstraňuje jejich 

blokády, dokáže však také uvolnit síly, které nelze ovládat. Dodává víru ve své schopnosti, 

může však přivodit také deprese. -kozorozi, berani 

Růženín  

Už od starověku platí za kámen lásky. Vždy byl symbolem tolerance, něžnosti a lásky. 

Zvyšuje vnímavost k umění, posiluje tvořivost a fantazii. Učí nás trpělivosti a toleranci k 

názorům druhých.-blíženci, váhy, štíři 

Tyrkys  

Ve starověkém Egyptě byl používán na výrobu amuletů a rituálních předmětů. Nejslavnější 

tyrkysové šperky byly objeveny v Tutanchamónově hrobce. Ve středověku byl považován za 

ochránce ctnosti.Nositeli zaručuje štěstí a úspěch a chrání před chudobou.- váhy, blíženci 

redaktorka: Tereza Hlaváčková  
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Enrique Iglesias 

 

Enrique Miguel Iglesias Preysler se narodil slavnému zpěvákovi Juliu 

Iglesiasovi a modelce Isabele Preyslerové, kteří žili odděleni od jeho tří 

let. V osmi letech se mladý Enrique přestěhoval do Miami za svým . 

Přestože jeho dětství bylo do jisté míry stvořené pro úspěch díky 

úspěchu jeho rodičů, přesto Enrique nebyl zhýčkaný a nevyužíval svého 

postavení. Vyrůstal stejně jako ostatní jeho spoluvrstevníci nijak 

výjimečným životem. 

 

Po roce studia obchodní univerzity v 

Miami se nakonec rozhodl pro vlastní 

pěveckou dráhu. Začínal v roce 1995 pod 

pseudonymem Enrique Martinez, který měl 

přicestovat do Španělska ze Střední 

Ameriky. Kvůli tomu aby nebyl pod palbou 

kritiků si vytvořil tuto identitu. 

Enrique natočil alba ve čtyřech jazycích 

španělsky, anglicky, portugalsky a italsky. 

Oblibu si získal také na Taiwanu, Rusku a 

Středním východě. Mimo zpíváni pronikl 

do světa filmu, když si po boku Antonia 

Banderase, Salmy Hayekové a Johnnyho 

Deppa zahrál ve filmu "Once Upon A Time In Mexico".  

Již od roku 2002 chodí s Annou Kurnikovovou, která s ním natočila videoklip k písni 

ESCAPE.Nyní je potvrzeno že s touto slavnou tenistkou čekají miminko. 

Enrique vyhrál RGM hudební ceny očka za rok 2008 v kategorii nejúspěšnější zahraniční 

zpěvák.  

Natočil nový klip s názvem Takin´ back my love pro Ameriku s Ciarou pro Evropu s Sarah 

Connor. 

 

By Síma  

 

 

http://www.osobnosti.cz/julio-iglesias.php
http://www.osobnosti.cz/julio-iglesias.php
http://www.osobnosti.cz/isabel-preysler.php
http://www.osobnosti.cz/antonio-banderas.php
http://www.osobnosti.cz/antonio-banderas.php
http://www.osobnosti.cz/salma-hayek.php
http://www.osobnosti.cz/johnny-depp.php
http://www.osobnosti.cz/johnny-depp.php
http://film.osobnosti.cz/kdysi-davno-v-mexiku.php
http://www.osobnosti.cz/anna-kurnikovova.php
http://silvita-sro.takeit.cz/bonella-cream-100-ml-proti-striim-27286?102249&rtype=V&rmain=7512064&ritem=27286&rclanek=86273&rslovo=424450&showdirect=1
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AGILITY 

Je to jeden z nejoblíbenějších a nejstarších sportů. Můžete si ho představit jako psí 
parkur. Psa může závodem provést, jak 
dítě, tak i důchodce. Může soutěžit 
voříšek i pes s rodokmenem.  

Trať má 12-20 překážek. Obtížnost závisí 
spíše na rozmístění překážek. Kategorie 
pro psy jsou small, medium a large a lidi 
na A1 (začátečníky), A2 (pokročilé) a A3 
(nejlepší z nejlepších).  

V agility závisí na trestných bodech a času, 
kterým se trať proběhne. Závod vyhrává ten, kdo má nejméně trestných bodů. 
Závodníci tak mezi sebou bojují doslova o setiny sekund a každý bod.  

Často mezi sebou soutěží 80-100 týmů. Soutěží se za každého počasí. Každý rok 
v létě se pořádá 8 výcvikových táborů agility trvající celý měsíc. A potom ještě 
víkendové pobyty agility.  

www.hafici.cz 

www.klubagility.cz  

BARF- Bones And Raw Food (kosti a syrová 
potrava) 

Přirozený způsob krmení – syrové maso, kosti a 
ovoce a zelenina. Prostě tak, jak se  

krmí divoce žijící vlci. Podle různých výzkumů a 
statistik se pomalu dochází ke zjištění, že od dob kdy se začalo krmit průmyslově 
vyráběnou potravou (granule, konzervy) narůstá množství zdravotních 
problémů u psů (ale i koček) - oslabení imunity, kožní potíže, alergie, snížená 
plodnost, nemoci slinivky, jater a ledvin a v neposlední řadě, všemi obávaná 
rakovina. BARF vám nabízí zdravý způsob krmení psa bez chemie. Pes nebude 
agresivní, nedostane salmonelózu a syrové maso není drahé. Věřte, že náš pes byl 
mnohem radši, když jsem mu dala obrovskou syrovou kost s masem a krví, než 
když jsem mu dala buvolí kost a granule. www.manwe.cz  

http://www.hafici.cz/
http://www.klubagility.cz/
http://www.manwe.cz/
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připravila Nikki  

Ukončení sezony  

Zakončili jsme sezonu v Sedlčanech na speedcrose. Byla jsem tam na 
4. místě. A na 3. místo jsem ztrácela, pět bodů, a tak jsem byla docela 
nervózní, jak to dopadne nakonec. Ten závod jsem dojela na krásném 
3. místě. Posunula jsem se celkově na 3. místo. Byla jsem šťastná, 
protože jsem jela první rok na 85ccm. Jo, a abych nezapomněla, 
dámskou republiku jsem zakončila na celkovém 8. místě. Za letošní 
rok bych chtěla poděkovat sponzorům a hlavně tátovi, že mi to 
umožnuje. Na příští sezonu máme jen nějaké malé plány. Chtěli 
bychom jet Dámský pohár, Speedcrose a zkusit nějaké závod z klučičí 
republiky a hlavně zkusit víc skákat Freestyle. 

 

 

 

 

 

 

Redaktorka: Kristýna Vítkova 
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Fotbal 

 

Jediný Český zástupce v Evropské lize je Sparta. 

 

Pražská Sparta odehrála 21. 10. zápas v evropské s týmem FC Lausanne-

Sport a všichni si mysleli, že Sparta vyhraje.  

Ale tým Lausanne přijel do Prahy v dobré formě a uhrál na Spartě remízu 

3:3. 

 

A tak Sparta jela 4. 

11. na odvetu do 

Švýcarska s ne moc 

dobrou náladou z 

nepříznivého stavu z 

minulého zápasu. Ale 

tentokrát si už ostudu 

neudělala a díky 

africkému útoku 

Bony Wilfried a 

Léonard Kweuke 

vyhráli v důležitém 

zápase 3:1. 

 

Teď se vracíme do České ligy. 
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Napsal redaktor Martin straka 

Floorball 

Hitorie 

I když florbal vznikl původně v USA, je za kolébku tohoto sportu 

považováno Švédsko.Zde se v 70. letech 20. století začal, pod 

názvem innebandy hrát organizovaně a rychle si získal obrovskou 

popularitu.Další zemí, kde si hra brzo získala popularitu, bylo Finsko 

(pod názvem salibandy) a Švýcarsko (unihockey).Zajímavostí je, že 

děrovaný míček nevynalezli Švédové, Finové ani Švýcaři, ale 

Američané, kteří používali plastový děrovaný míček ke trénování 

baseballu tento míček byl původně přibližně dvakrát větší. 

Stručná pravidla  

Florbal je kolektivní halový sport podobný pozemnímu hokeji. 

Hraje se na hřišti o rozměrech 40×20 metrů s lehkým dutým 

plastovým míčkem. Z každého týmu může být na hřišti v 

jeden moment maximálně pět hráčů v poli a jeden brankář. 

Hráči mají speciální florbalové hole a snaží se vstřelit 

protivníkovi gól. Brankáři hokejku 

nemají. 

 

 

 

 

 

 

By Síma 

file://wiki/Kolektivn%25C3%25AD_sport
file://wiki/Sport
file://wiki/Pozemn%25C3%25AD_hokej
file://wiki/Metr
file://wiki/Brank%25C3%25A1%25C5%2599
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Školní rok 2010 – 2011 

 

listopad 2010 

 

1. 11.   Florbal  8. – 9. tříd žáků „O Neveklovský měšec“ 
2010   Oblastní kolo, Okresní přebor 

Místo konání: Neveklov – OA Neveklov 
(Vzhledem k velkému zájmu pořadatelé počítají v oblastním kole s dvěma termíny 1. 11. – 

Benešovsko a okolí, 4. 11. – Vlašimsko + finále) 

   1. místo – postup na Krajské finále – 16. 12. - Čelákovice 

 

4. 11.  2010  Halová kopaná 6. – 9. tříd 

   Oblastní finále: 

Místo konání: VOŠ a SzeŠ Benešov 

   6. místo  

 

5. 11. 2010  Středočeský taneční pohár 

   Okresní přebor 

   Místo konání: Benešov – SOŠ Benešov 

   4. místo – dívky 2. Stupeň, 2. Místo – dívky – I. Stupeň 

 

7. 11. 2010  Florbal 4. – 5. tříd žáků „Sport Hobby Cup“ 

   Krajský přebor 

Místo konání: Benešov - Jiráskova 

   2. místo  

 

8. 11. 2010  Florbal 6. – 9. tříd žákyň „O Neveklovský měšec“ 
   Okresní přebor 

Místo konání: Neveklov – OA Neveklov 

   1. místo – postup na Krajské finále – 15. 12. – Kutná Hora 

 

16. 11. 2010    Basketbal žákyň 6. – 9. tříd – Nestlé Cup  
   Okresní přebor 

Místo konání: ZŠ Dukelská Benešov 

   3. místo 

 

25. 11. 2010  Halová kopaná 6. – 9. tříd 

   Oblastní finále: 

Místo konání: VOŠ a SzeŠ Benešov 



Hlasy školy 2010/2 
Školní časopis ZŠ Jiráskova 888 Benešov 1

8 

                                        IQ TEST 

 Otázka A B C D 

1 Které je typické jídlo z Itálie? Španělský ptáček Guláš Zelňačka Pizza 

2 Kdo je Brad Pitt? Politik Herec Zpěvák Režisér 

3 Největší stát na světě je: USA Česko Rusko Čína 

4 Kde se nachází Eiffelova věž? Paříž Barcelona Bratislava Moskva 

5 Kolik stran má kostka? 4 32 8 6 

6 Kde se nacházejí Himaláje? V Evropě  V Africe V Asii V Americe 

7 Součet úhlů trojúhelníka dává: 180° 90° 36° 30° 

8 Kdo je autorem knihy Robinson Crusoe? Ernest Hemingway Daniel Defoe Isaac Newton Kryštof Kolumbus 

9 Ve které hudební skupině zpívala manželka 

D.Backhama? 

Spice Girls Tokio Hotel Kabát Atomic Kitten 

10 Která voda obsahuje nejvíce nečistot? Minerální Užitková Slaná Odpadová 

11 Který oceán je největší na světě? Indický Atlanský Tichý  Severní ledový 

12 Největší vejce snáší: Pštros Sova Husa Slepice 

13 Vedoucí hráč sportovního družstva se 

nazývá: 

Major Admirál Kapitán Prezident 

14 Který pták je symbolem míru? Vlaštovka Holubice Orel Slepice 

15 Co nám číšník přinese, když si objednáme 

drink? 

Nápoj Polévku Talíř Příbor 

16 Nejdelší řeka Evropy je: Volha Labe  Vltava Dunaj 

17 Kdo vynalezl dynamit? Einstein Edison Nobel Bell 

18 Kdo to byl James Cook? Objevitel Hudebník Učitel Kuchař 

19 Prezidentem USA je: Klaus Busch Clinton Obama 

20 Jaký je nejrozšířenější jazyk na světě? Angličtina Čeština Italština Čínština 

 

Vytvořil redaktor: Ondra  
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Trapasy 

Co to tady teče? 

Jednou jsem jela se sestrou a jejím přítelem (Davidem) na dovolenou autem 

do Chorvatska. Měli jsme za sebou už dlouhou cestu, a tak jsme zastavili na 

parkovišti. David došel koupit nějaké občerstvení a mě se chtělo hrozně na 

záchod – na malou. Aby jsem se nezdržovala hledáním záchodků, navrhla mi 

sestra abych to pustila mezi auta, že mě nikdo neuvidí. Tak já jsem jí 

poslechla a vyčurala jsem se. Pak ale přicházel k autu nějaký pán (asi jeho 

majitel) a vidí, že pod jeho autem něco teče... a namočil prst do tekutiny. 

Nejdříve si k němu čichnul a pak ho olízl!! Prý se takto zjišťuje jestli z auta 

něco neuniká. Když jsem ho viděla, tak jsem byla na omdlení. Chudák pán, 

dodnes netuší....:)  

Fotografování  

Jednou jsme měli ve škole černobílý den. Naše třída byla nejlepší, tak jsme 

se měli fotit. Když přišel pan fotograf, tak jsme si přinesli lavičky, hezky 

jsme se uspořádali, někdo si sedl, někdo zůstal stát a když přišla pravá 

chvíle, kdy jsme se měli fotit, tak se nás pan fotograf zeptal: Chcete to 

barevně nebo černobíle?  

 

Napsala Káťa 

 


