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 Školní aktivity 

S novým školním rokem se změnila i redakce našeho školního časopisu. Název se vrátil 

k původní verzi, takže i nadále se budete moci začíst do Školních listů. Na první pohled si 

však všimnete jiné změny, a tou je nový vzhled úvodní stránky, o kterou se postaral David 

Prokop. Rubriky jsou voleny podle našich zájmů, ale i aktuálního dění. Doufáme, že naši 

tvůrčí práci oceníte a níže si můžete prohlédnout poslední společnou fotku naší redakce. 

 

 

 

Vymaluj si novinářku   



 Škoda Felicia 

výkon – 36,8 kW (50k) při 5500 ot/min 

spotřeba – 9l/100km 

rok výroby – 1959 – 1964 

nejvyšší rychlost – 130 km/h 

hmotnost – 900 kg 
(Z. Hrneček, P. Dolejš) 

 



Honda crf 450 

 

Výkon: 43kW 

Objem: 450ccm 

Hmotnost: 118kg 

Objem nádrže: 6,3l 

Počet rychlostí: 5 

Výška sedadla: 960mm 



 

Honda cbr 

125r

 
Výkon: 11kW 

Objem: 125ccm 

Hmotnost: 136kg 

Objem nádrže: 10l 

Převodovka: 6ti stupňová 

Výška sedla: 793mm 

Tento stroj můžete řídit od 16 let. 
(R. Bican, R. Jelínek, 8. B) 



Florbalové výrobky 

I.  

 

 

 

Salming je jedna z nejznámějších značek v historii florbalu, která pochází ze Švédska. Vynalezl ji 
výborný švédský hokejista Börje Salming v roce 1973. 

Vyrabí: 

Florbalové hole 

-Čepele: Quest 1, Quest 2, Quest 3, Quest5, Quest, Aero, Shooter, Explode 

-Technologie: Kickzone, Tipcurve( Curve), Tourlite, X-Shaft 

-Omotávky: Ultimate, Aero Plus, X3M Pro, Tourlite Plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KickZone 

Díky technologii KickZone dochází při prohnutí hokejky při střelbě k většímu 

„vykopnutí“ spodní části hokejky při došvihu. Míček je tak vystřelen větší silou, 

vyšší rychlostí. 

TipCurve 

Technologie TipCurve™ je zpětné zakřivení shaftu v jeho spodní části. Tím vzniká 

optimální úhel mezi hokejkou a postavením míčku na podlaze. Díky tomu lze lépe 

střílet bez dalšího zahýbání patky čepele. 

Xshaft 

X-shaft™ má mimořádný efekt, při kterém v souhře s KickZone dochází k prohnutí 

ve spodní části hole a následnému "vykopnutí". To dopomáhá k mnohem prudší 

střele a především úžasné přesnosti. 

TourLite 

TourLite™ - korunní klenot mezi kulatými kónickými shafty od Salmingu. K 

vytvoření lehkého TourLite™ shaftu používají pouze nejkvalitnější lehká 

karbonová vlákna s jedinečnou konstrukcí. 



Obuv 

Typy: Viper, Cobra, Adder… 

 Oblečení a doplňky 

Trika, dresy, kraťasy, soupravy, vaky, batohy, láhve… 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                             Salming Viper 

 Čepel Salming Quest2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taška Salming Protour 

                                                                                                                         Florbalová hůl Salming (Quest 1) 

 

 

 

Víte ,že: 

…Salming výrábí sportovní věci i pro jiné sporty? 

...Salming nesponzoruje jen týmy, ale i hráče, jako například Kima Nilssona nebo Rasmuse 

Sundstedta? 

                                                                                                                      (D. Prokop, M. Dolejš, 8. B) 



Koně 

 

Kůň je zvíře patřící mezi lichokopytníky. V minulosti se koně 

používali k přepravě. Od 20. století se na nich jezdí hlavně 

rekreačně. Slovo kůň označuje obecně jak samce, tak i samici 

koně. Samice je klisna, která hříbě ještě neměla, nebo kobyla, 

která hříbě už má. Těhotná samice se označuje pojmem březí. 

Porod je nazýván hřebením. Samec je hřebec, vykastrovaný 

pak valach. Mládě koně se nazývá hříbě. S koňmi se jezdí 

závody (až do 150 cm) nebo drezura.  

 

(V. a V. Kadlecovy, E. Jungbauerová, 8. B) 



HUDEBNÍ SVĚT 

5 SECOND OF SUMMER (5sos) 

 Je to australská pop-rocková kapela, která vznikla v Sydney v roce 2011. Kapelu tvoří Luke 

Hemmings (zpěv, kytara), Michael Clifford (kytara, zpěv), Calum Hood (baskytara, zpěv) a 

AshtonIrwin (bicí, zpěv). Proslavili se hlavně díky One direction, kterým dělali předskokany 

na jejich turné. Jejich prvním singlem je písnička She looks so perfect, která získala na 

YouTube přes 187 810 000 zhlédnutí. Jejich nejnovější písnička je soundtrack k filmu 

Krotitelé duchů Girls talk boys. Dalšími úspěšnými písničkami jsou: Hey everybody!, 

Amnesia, Jet Black Heart, Money, She’s kinda hot, Good Girls, Don’t stop… 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEBASTIAN 

Sebastian Navrátil, Vojtěch Drahokoupil, Richard Gärtner a Jakub Mahdal... to je skupina 

SEBASTIAN, která získala cenu "Nejstreamovanější píseň roku 2015" s hned první skladbou 

jménem Toulavá. Po osmiměsíčním tichu kluci vydali další hit - Záchranný bod. Půlrok na to 

přišel na svět i singl Až na to přijde. Ve svém playlistu mají i jiné písničky, které teprve čekají 

na videoklip, a to Hvězdy, Kazety a Náhradní díly. Za sebou už mají řadu koncertů po celé 

republice. O prázdninách zavítali i k nám do Milevska při příležitosti Bartolomějských 

slavností 2016. Asi se jim tu líbilo :D. Jejich další koncert 24. září byl však bohužel zrušen... 

 

 

 

 

 

 

 

(P. Trantinová, G. Ctiborová, K. Zděnková, 8. B) 



TIPY NA VÝLETY 
ZOO PRAHA  je zoologická zahrada v dolní části pražské Troje, otevřená od 28. září 1931. 

 

STEZKA KORUNAMI STROMŮ  - je 675 metrů dlouhá dřevěná stezka na 

vrchu Kramolín u Lipna nad Vltavou s několika adrenalinovými a didaktickými prvky, s 

vyhlídkovou věží a s 52 metrů dlouhým suchým tobogánem (český rekord). 

 

DINOPARK PLZEŇ - je zábavní a vzdělávací park v Plzni. Jedná se o nejstarší 

z DinoParků na území České a Slovenské republiky, který byl založený v roce 2003.  

 

 

 

 

 

(J. Marvalová, J. Hrochová, A. Ebenhochová, Š. Kubecová) 



Křížovka pro menší děti 
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1. Žluté kyselé ovoce. 

 2. Domácí zvířata, která štěkají. 

 3. Zmrzlina na klacíčku. 

 4. Nosí to lidé, kteří špatně vidí... 

 5. Dopravní prostředek. 

 6. Mluvíme a jíme tím... 

 7. Zvíře, které táhne Santův kočár. 

 8. Zelený zlobr... 

 

Tajenka _________________ - YouTube akce, která se koná každé roční období v několika městech 

České republiky, včetně Písku nebo Českých Budějovic. Na velkém plátně se promítají minifilmy a 

práce různých YouTuberů a nechybí ani hudební program a autogramiáda. V Písku se na podzim 

ukážou YouTubeři jako VADAK, Vidrail, Nejfake, Natyla, Kea, Anna Šulc a spoustu dalších. Více 

informací na Facebooku po zadání naší tajenky. 

(P. Trantinová, E. Kvasničková, 8. B) 



Vtipy 
 

1) Studente, dělá vám otázka nějaké potíže?“ 

„Otázka ne, pane učiteli, ale odpověď.“ 

 

2) „Učitel říká: „Pepíčku, vyskloňuj mi slovo chléb.“ 

Pepíček: 

„Kdo, co? Chléb. 

S kým, čím? Se salámem. 

Komu, čemu? Mně.“ 

 

3) Při zkoušce: 

„Jak rozeznáš jabloň od hrušně?“ „Podle ovoce.“ 

„A v době, kdy stromy nemají ovoce?“ „Tak počkám.“ 

 

 

4) Těsně před závěrečným zvoněním praví pedagog: „Dnes jsme tedy 

probrali hady a plazy. Příští hodinu budu zkoušet dobytek.“ 

 
 

 

 

 

 

                                 

 

 

                                                           (M. Janda, D. Hrůza, T. Keřka) 


