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Státní svátek 17. listopad 

Den boje za svobodu a demokracii 

Den boje za svobodu a demokracii je státní svátek české a slovenské republiky, 

který se slaví každoročně 17. listopadu. 

17. listopadu 1939 Hitler nařídil potlačit studentské demonstrace vojenskou silou.  

17. listopadu 1989 byla v Praze násilně rozehnána pokojná demonstrace studentstva. Tento krok byl 

začátkem převratu a tzv. Sametové revoluce, která vedla k pádu komunistického režimu. 

Svátek se slaví jako připomenutí dvou událostí moderních českých dějin spojených se studenty 

českých vysokých škol. 

17. listopad 1939 

V reakci na nepokoje spojené s pohřbem studenta Jana Opletala rozhodlo vedení Nacistického 

Německa o uzavření českých vysokých škol na tři roky. V noci z 16. na 17. listopadu provedly 

nacistické bezpečností složky razie v Praze, Brně a Příbrami s cílem dopadnout vedoucí studentských 

organizaci a internovat ostatní studenty. Devět představitelů studentských vůdců (Josef Adamec, Jan 

Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav 

Šaffránek a Jan Weinert) bylo bez soudu popraveno v Ruzyňských kasárnách. Celkem 1200 zatčených 

studentů bylo poté převezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg, odkud jich 

byla většina propuštěna koncem roku 1942, zbytek pak v lednu 1943. 

17. listopad 1989 

Druhá událost se odehrála 17. listopadu 1989, kdy připomínka 50. výročí nacistických represí 

přerostla v demonstraci proti komunistickému režimu. V pátek 17. listopadu se na Albertově sešli 

studenti pražských vysokých škol. Na Albertově se  nacházelo přibližně 500 až 600 lidí, ale jejich počet 

poměrně rychle narůstal nově příchozími. Počet lidí se nakonec  pohyboval mezi 15 000 až 50 000 

lidí. Po skončení oficiální části demonstrace se dav neplánovaně vydal do centra města. Přibližně  

5000 lidí pokračovalo směrem na Karlovo náměstí. Nezávislá lékařská komise později uvedla, že 568 

lidí bylo během zásahu zraněno.  

 

 

(J. Hrochová, Š. Kubecová, 
E. Kvasničková) 



Vlastivě dné opakování 

Památná místa – křížovka 
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1) Moravský hrad, jehož zakladatelé měli v erbu zubří hlavu 
2) Látka, která se vyráběla na zámku Velké Losiny 
3) Jihomoravský barokní zámek s rozsáhlými zahradami, jež je zapsán na seznamu UNESCO 
4) Jihočeský zámek, kde se natáčela Pyšná princezna 
5) Zřícenina hradu v Českém ráji, zachovaly se dvě věže – Baba a Panna 
6) Bájná hora, ze které mají přijet rytíři, když bude českému národu zle 
7) Východočeský barokní zámek, o kterém se zpívá, že stojí na kulatém vršku 
8) Město, kde najdeme rotundu sv. Kateřiny 
9) Hora, na kterou došel praotec Čech 
10) Vyšehradský hřbitov 
11) Hrad, který nechal vybudovat Karel IV.  pro korunovační klenoty 
12) Patronka horníků, jíž je zasvěcen gotický chrám v Kutné Hoře 

 

(Zdroj: http://www.zsvisnova.cz/mapa-vlastiveda-73)

http://www.zsvisnova.cz/mapa-vlastiveda-73)%0cNahlédnutí


Nahlédnutí do literární tvorby osmáků 

Oxymóron (= protimluva / spojení slov, jejichž význam si vzájemně 

odporuje) 

Slunce jasně svítí a já vidím černo, 
jsem na koncertě a slyším prázdné tóny, 
uprostřed růžové vody a já cítím kouř, 
se sladkým kouskem čokolády, která kysele chutná, 
a z plných plic křičím a nevyjde ze mě ani hláska, 
rukama hladím hebký samet a trny se mi zabodávají, do rukou, 
bosýma nohama jdu po rozpáleném písku a přitom do chodidel mě zebe 
led ….. 
 
(Dominika Říhová, 8. A) 
 

Epitaf (krátký text, který si zesnulá osoba přeje mít na svém 

náhrobku) 

Zde florbalový hráč leží, 
jehož nevzali do FBC Vítkovice, 
který musel umřít strašnou smrtí 
a jmenoval se Lukáš Trojáček. 
I když byl tak talentovaný, i tak ho nevybrali, 
uměl dobře rychlou otočku, kličku a měl střelu. 
Nechť ať se mu spásy dostane! 
 
Zlomil rekord nejlepších střelců, 
když v zápase střelil 8 gólů. 
Vypadal jako slabá tyčka, 
neměl vlasy, jedno oko, přesto hrál dobře. 
Nuž ať se tým má dobře. 
 
(Lukáš Trojáček, 8. A) 

 
Zde v klidu odpočívá  
Lucie Kratochvílová 
„Nehledej smrt, ale pokud dojdeš na rozcestí, neváhej ji zvolit.“ 
*8. 11. 2002 
30. 9. 2075 
 
(Lucie Kratochvílová, 8. A) 

http://www.zsvisnova.cz/mapa-vlastiveda-73)%0cNahlédnutí


Ze světa automobilů 

Š k o d a  1 0 5 L  

 
-vyráběná v automobilce Mladá  Boleslav 

-výkon: 33kw (46 koní) 

-motor: s objemem 1,1l  

-motor: vzadu a poháněná zadní kola  

 -rok výroby: 1982-1986 

-hmotnost: 915kg 

-maximální rychlost: 130km/h 

-objem palivové nádrže: 45 litrů 

 (Z. Hrneček, P. Dolejš) 

 



Ze světa motorek 

  

KTM Sportmotorcykl AG, 

zkráceně KTM je rakouská motocyklová firma. 

Firma byla založena v roce 1934. 

O tři roky později začala s prodejem motocyklů DKW, v 

roce 1951 začala pracovat na prototypu vlastního 

motocyklu, již za dva roky zahájila výrobu série KTM R 

100 a přejmenovala se na Kraftfahrzeug Trunkenpolz 

Mattighofen. 

KTM roku 2012 vstupuje i do nového mistrovství světa 

Moto3 se soutěžním motocyklem vyrobeným čistě v 

Rakousku a hned poprvé Sandro Cortese firmě vyhrává 

titul, o rok později se to podařilo také. Ve stejném roce 

KTM kupuje motocyklovou značku Husqvarna. 

 

(M. Janda, D. Hrůza, T. Keřka) 



Florbalové výrobky 

Florbalové hole 

Čepele: Jab, Orc, Jai-Alai, Hole, Boom, Wiz, Rage, Raw 

Shafty: Beat, Raw Concept, G-Shaft 

Technologie: Bow, Cobra 

Omotávky: Sticky, Raw concept, G-series, Rope 

Nejlehčí florbalka na světě: Fatpipe Raw Concept 

Nejodolnější florbalka: Fatpipe Beat  

Ostatní 

Vaky, tašky, toolbagy, dresy, čepice……. 

 

                  Fatpipe Raw Concept 

 

 

 

 

                Fatpipe Beat Bow 

 

 

 

(D. Prokop, M. Dolejš) 



 

Z filmových pláten 

Fantastická zvířata a kde je najít 
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy 

Velká Británie / USA, 2016, 133 min 

Režie: David Yates 

Předloha: J. K. Rowling (kniha) 

Hrají: Eddie Redmayne, Dan Fogler, Colin Farrell, Ron Perlman, Katherine Waterston, Alison 

Sudol, Ezra Miller, Samantha Morton, Jenn Murray, Jon Voight, Gemma Chan, Carmen Ejogo, 

Christine Marzano, Faith Wood-Blagrove, Lasco Atkins, Paul Bergquist, Jason Redshaw, 

Mitchell Thornton, Peter Breitmayer, Miroslav Zaruba, Akin Gazi, Attila G.… (více) 

Obsah:     Newt Scamander přichází do New Yorku se svým záhadným kufříkem, ve kterém se 

nachází  obrovská sbírka vzácných magických tvorů z jeho cest kolem světa. Co se může stát, 

když se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata (některá i trochu 

nebezpečná) uniknou z kufříku? 

Přichází do kin 17. 11. 2016 (od 17. do 19. 11. můžete navštívit milevské kino Bios eM a 

film zhlédnout ve 3D) 

                                                         

 (T. Doubková, K. Suchanová) 



TANKY 

Tiger 

 
Vyráběn byl od srpna 1942 do srpna 1944, celkem 

bylo vyprodukováno asi 1 347 kusů. 

Poprvé byly tanky Tiger nasazeny do bojů v 

září 1942 na východní frontě v Leningradské 

oblasti v počtu 3 kusů. 

V té době se v Severní Africe objevily první americké 

tanky M4 Sherman, které sice na Tigery nestačily, 

ale měly postupně zvyšující se početní převahu. 

Poslední dochované druhy jsou ve Velké Británii, 

Franci a Rusku. 

 

(R. Bican, R. Jelínek)  



HUDEBNÍ SVĚT 

Twenty One Pilots 

Je to americké hudební duo. Původně se měli jmenovat Twenty One Inches.  Kapela 

oficiálně vznikla roku 2009 a jejími členy jsou Tyler Joseph a Josh Dun. Kapela vznikla roku 

2009 spojením přátel ze střední školy. Původní sestava byla: Tyler Joseph, Nick Thomas a 

Chris Salih.  Frontman Tyler přišel na jméno kapely podle knihy spisovatele Arthura 

Millera All My Sons, kde se hlavní postava vyrovnává s faktem, že zavinila smrt 

„jednadvaceti pilotů“. Jejich texty jsou označovány za poezii, a jelikož je těžké poezii „vecpat“ 

do hudby, často se ze zpěvu přechází v rapování. Kapelu lze jen stěží zařadit do jednoho 

stylu vzhledem k jejich variabilitě. Duo je obdivováno pro svá energická vystoupení naživo a 

pro svůj styl. Napsali soundtrack k filmu Sebevražedný oddíl Heathens, o kterém jste si mohli 

přečíst v minulém čísle Školních listů. Písnička, kterou se skupina nejvíc proslavila, se 

jmenuje Stressed Out. Další velmi úspěšný song je například Ride nebo nejnovější písnička  

Cancer. Dne 4. 11. 2016 jsme mohli vidět jejich velkolepou show i v ČR, a to v pražské 

Tipsport aréně. 

 

 

 

 

 

Melanie Martinez 

Melanie Adele Martinez je americká jednadvacetiletá 

zpěvačka a textařka. Je známa svou extravagancí. Ráda 

si ve svých videoklipech hraje na dítě, nebo morbidní 

panenku. 22. dubna roku 2014 vydala svou první píseň 

"Dollhouse". 14. srpna 2015 vydala Melanie album 

jménem Cry Baby s ústřední písní "Pity Party". Její píseň 

jménem  "Carousel" se objevila v americkém televizním 

seriálu American Horror Story: Freak Show.  23. prosince 

roku 2015 vydala speciální vánoční píseň jménem 

"Gingerbread man". Nyní jezdí po světě v rámci svého 

turné CryBaby Tour. Navštívila i Prahu, a to 12. 11. 2016 

v Lucerně Music baru. I přes svou nemoc zazpívala 

všechny písničky. Turné se jmenuje po její snad 

nejúspěšnější písničce Cry Baby, dalšími skvělými písničkami v jejím repertoáru jsou: 

Alphabet boy, Cake, Play Date, Teddy bear a spoustu dalších. 

 

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



Kočka domácí 
Předchůdce kočky domácí je kočka divoká. Kočka domácí má pružné a svalnaté tělo, dokonale 

přizpůsobené lovu, ostré drápy a zuby a vynikající zrak, sluch a čich. Kočka domácí vždy sloužila 

člověku především jako lovec hlodavců, v současnosti se uplatňuje také jako společník a mazlíček 

člověka. Chov koček existuje v Evropě asi 150 let. Má dlouhé tělo s relativně krátkými končetinami, 

krátký krk, poměrně širokou a krátkou hlavou a středně dlouhý ocas. V kohoutku je kočka vysoká asi 

30 cm, délka těla včetně ocasu činí pak kolem 80 cm. Kocouři jsou větší než samice a váží asi 3,5–7 kg, 

hmotnost koček se pohybuje od 2,5–4,5 kg. Srst je obvykle krátká, rovná a přilehlá. Plemena koček : 

perské a exotické kočky (např. Perská kočka), polodlouhosrsté kočky (např. Birma, Ragdoll), 

krátkosrsté a somálské kočky (např. Ruská modrá kočka, Devon rex), siamské a orientální kočky (např. 

Siamská kočka). 

           

Siamská kočka     Ruská modrá kočka        Ragdoll                       Birma               Perská kočka     

             Omalovánka   

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

 



Kočičí sen 

Sice jsem jen obyčejné kotě, ale taky bych mohlo dostat hovězí steak. 

Myši tu neběhají, sourozenci mě jen štvou, ale já bych chtělo poznat ten 

pocit, jako když letíte letadlem. Nechápu, proč není taky nějaká 

kočičotrans, abych se podívalo někam jinam. „Mňau,“ ozvalo se a já 

jsem se vzbudilo v obložení mých nejmilejších sourozenců, maminky a 

výborného jídla Whiskas.   

(Radek Mánek, 7. B, zvířecíma očima) 

 

Pes za dveřmi 

Začnu kňučet, ať mi otevře. Ach jo, už kňučím asi hodinu. Začnu škrábat 

na dveře, aby otevřel. Ano, ano, už. Dám mu najevo, že ho mám rád. 

Olíznu ho a mažu do kuchyně k misce…a ono nic. Půjdu za páníčkem. 

Právě leží a kouká na divnou krabici s obrázky. Začnu kňučet, aby mi dal 

najíst, ale on na mě řve, ať jdu pryč. Asi po hodině jsem ho škrábl, aby 

vstal, ale on mě místo toho vzal a vykopl mě ven. Tak jsem utekl najít 

jídlo a už nikdy jsem se nevrátil…  

(Vanessa Dvořáková, 7. B, zvířecíma očima) 

Z pohledu mouchy 

Tady venku je ale krásně, proč ti lidé ale tak chvátají? Kdyby si radši 

sedli do parku a užili si čerstvého vzduchu a té krásné přírody okolo. Já 

dneska měla náročný den. Musela jsem létat sem a tam a hledat 

potravu. Poté jsem byla v nějakém baráku, kde mě chtěli zabít 

plácačkou. Já jsem naštěstí utekla, ale teď radši půjdu odpočívat, tak 

ahoj…  

(Dominik Brouček, 7. B, zvířecíma očima) 

 


