
 

  



Tanec-vyprávění 

Každý, kdo sportoval nebo se o to alespoň pokusil, měl chuť si splnit svůj sen vítězství tak, že za 

tímto kouzlem a nepopsatelném zážitku stojí velká dřina, pevné nervy a zdatnost člověka. Ať už se 

jedná o moderní gymnastiku ,míčové hry. Jelikož už tancuji 12 let, tak vím, že je to 

opravdu dřina a štěstí k úspěchům. Za tou dřinou se skrývá běžný strach a 

nervozita nedosáhnout svých cílů, které si chceme splnit. Naopak se za 

dřinou ukrývá mnoho štěstí, lásky a šťastných okamžiků stráveném plného 

úsměvu a radosti. Účastnila jsem se mnoha soutěží a událostí, ve kterých jsme jako 

tým byli poraženi, ale odnesli jsme si z toho pokaždé velké plus 

a vždycky to pomohlo k našemu zlepšení a posunutí dál k 

vítězství. Tanec není a nemá být především o chybných 

krocích nebo chybných otočkách. Je to především o procítění 

k dané hudbě a vyvolání pocitů, co právě v danou dobu cítíme.  Je však mnoho 

stylů tance, kterými se dají své pocity zatancovat, kupříkladu 

od latinských tanců po moderní gymnastiku. U všeho musíme 

zapojit energii a soustředit se i na každý detail, co následuje a 

když se to podaří, jste šťastni. Každý sport by měl vyžadovat 

alespoň jednou nebo-li dvakrát do týdne trénink. Tréninky by měli na 

sobě nechat hodně dřiny , ale i radosti, že se zlepšujete a jste dřív připraveni 

soutěžit proti stejně zdatným, lepším skupinám. V týmu by se všichni měli podporovat , 

ať už by se měli svěřovat se svými problémy ,které mají ,ale zároveň si věřit jeden 

druhému. Až jednoho dne přestanu tancovat tak vím, že na kolektiv v jakém jsem se 

sešla , v tragických chvílích, jaké nastali a naopak i nejhezčí okamžiky které jsme prožili , 

nezapomenu a budu ještě dlouho vzpomínat.  

  



Divadlo 

Dne 21. Listopadu 

jsme s paní Maškovou 

a Kulíškovou jeli do divadla Na Zábradlí. V programu jsme měli divadelní hru Anna Karenina. Sraz byl v 

půl osmé a odjížděli jsme chvíli po osmé. Představení začalo v jedenáct hodin. Cena hry byla sto 

korun. Celková hra byla pojatá s humorem, aby na první dojem zapůsobila. Osobně se mi to velice 

líbilo a zaujalo mě to. V Ústí jsme byli po třetí hodině. Paní učitelka Mašková nás měla pozvat do 

Mc’Donaldu, ale neudělala to.    Akci jsme si stoprocentně všichni naplno užili.   

 

Projekt Nekuřte 

 
Ve škole jsme měli projekt Nekuřte, do kterého se zapojili všechny třídy. 

Vyráběli jsme panely s informacemi, novinkami a obrázky týkající se 

kouření a odvykání. 

V učebnách číslo 3 a 4 byly tyto panely vystaveny a jednotlivé třídy 

přicházely a vyplňovaly pracovní listy, odpovídaly na otázky a 

odpovědi vyhledávaly právě na panelech.  

Na konci pracovního listu každý napsal číslo panelu, který se mu 

nejvíce líbil. 
  

DEN POEZIE 

Na naší škole se uskutečnil projektový den „DEN POEZIE“. Součástí tohoto dnu byla soutěž v recitaci, 

výstava podobizen básníků, poznávání básní a doplňování chybějících slov. Ráno v 8:50 se měli všichni 

žáci, kteří recitovali básničku dostavit do učebny 16. Když se všichni shromáždili, vyučující napsal na 

papírek čísla od 1 do 20 a řekl, ať si každý nějaký vylosuje. Po vylosování všech čísel se chodilo 

přednášet, když už všichni žáci svou básničku přednesli, šli do svých tříd, kde pokračovalo vyučování. 

Později třída po třídě chodila do učebny 17, kde byl projektový den. Každá třída se musela rozdělit po 

skupinkách a odpovídat na otázky, které dostali na papíru od paní učitelky, která to celé s pomocí 

studentů zorganizovala. Ve třídě byly vyvěšené podobizny básníků, u kterých jsme měli napsat jejich 

jméno. Dále tam byly na stěnách vyvěšené básničky. U básniček vždy chyběl kousek textu, který jsme 

měli doplnit. Poslední úkol byl na lavicích, kde leželi papíry s básničkami a u nich byl nakreslený obrázek. 

Našim úkolem bylo ohodnotit a zapsat si jaká básnička s obrázkem se nám líbila nejvíce. Když vše žáci 

splnili, mohli jej odevzdat paní učitelce, která to celé poté vyhodnotila. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyžování v ČR 

Lyžování je zimní sport spočívající v pohybu člověka vlastní silou po sněhu pomocí lyží nebo 

snowboardu. V ČR nalezneme několik lyžařských středisek.  

Nejznámější lyžařské středisko jsou Beskydy. V Beskydech jsou spíše kratší a lehčí sjezdovky 

(Bílá, Pustevny, Soláň). Dále Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše (nejvyšší české hory a velké 

sjezdařské skiareály), Krušné hory a Šumava. V Krušných horách a na Šumavě si vybere 

opravdu každý, jsou tu ideální podmínky pro běžkování, pro lyžování i odpočinek v termálních 

lázních. 

 

 
•Je to určitý druh kresby, a to jen díky 

vpichování tetovací jehly, tetovací pistole a 

částečků inkoustu. 

•Odborně by jsme to mohli nazvat jako 

mikropigmentovou implantaci. 

•Tetování znali už i v pravěku a v současné 

době je populárnější než kdykoli předtím. 

•Tip = nejvhodnější je dát se tetovat na 

podzim, v zimě a nebo na jaře. V létě se to 

nedoporučuje, protože se tetované místo 

hůře hojí. 

•Jsou dva typy tetování 1) permanentní - 

navždy =D, 2) henna = vydrží jen několik dní  

•Říká se, že nechat se tetovat je hrozná 

bolest, to ale není pravda. Je to individuální 

záležitost. Pro jednoho lehké šimrání, pro 

jiného slzy bolesti. Obecně, ale záleží na 

místě tetování. 

 

•Tatér si vždy musí dát pozor na to, aby 

měl sterilní jehly, kontakt s krví může 

přenášet nemoce. Bohužel se u někoho 

může projevit i alergická reakce. 

•Tetování se dá samozřejmě odstranit jako 

skoro vše v dnešní době. Příklady metod: 

zbroušení, překrytí jiným tetováním, nebo 

třeba laserovou metodou a to už vše 

bolestivé je. Proto si dobře rozmyslete co si 

necháte tetovat, aby jste toho za pár let 

nelitovali. 

Můj názor: každé tetování by mělo mít svůj 

význam, bohužel jsou lidé, kteří se nechávají 

tetovat jen, proto že se jim líbí nějaký 

obrázek. Podle mě, když už to máme mít po 

zbytek života, tak ať je to pořádné a stojí 

nám to za to. A co si budeme povídat ... 

tetování je jako droga, nikdy neskončíte u 

jednoho! :) 



Zimní móda 

 

K chladnému období neodmyslitelně patří kabáty, bundy a vše, co nás zahřeje. Spousta lidí 

volí teplé svetry spíše tmavších barev. Šedou barvou se v zimě nic nezkazí. Hodně 

oblíbené jsou černé kabáty, kožešiny a bílé vesty. Trendem je svetr jako šaty s oteplenými 

silonkami a vysokými kozačky. 

 

Doplňkem jsou bavlněné, pletené šály a šátky, chlupaté rukavice a čepice. 

   



  Hudba je to,co člověka vždy hodí do nálady,nebo naladí správné pracovní 

tempo. Někteří lidé si pouští hudbu do sluchátek pro zpříjemnění nálady a 

jiní zase puští nashlas a uklízí. Jsou různé druhy hudby a každý z nás má 

určite v oblibě alespon jednu z nich,kterou rád poslouchá.Já osobně 

poslouchám anglické písničky založené na vážném a nebo zamilovaném 

podmětu,protože mě vždy uklidní a dost se u nich zamýslím,třeba na tím 

jak co v dněšní době je a tak.Myslím si,že hudba je dobrý přítel člověka v 

každé chvíli a situaci. 

 



 

První science centrum svého druhu v České republice – to je liberecký iQpark. Inteligentní zábava 

pro malé i velké, hravé i hloubavé, kde si přijdou na své všichni, děti i rodiče! Stovky interaktivních 

exponátů na obrovské ploše čtyř podlaží mají jednoduché a intuitivní ovládání a pochopíte díky nim ty 

nejrůznější fyzikální, chemické či mechanické jevy. 

 

iQpark navázal na původní Muzeum zábavného poznávání, které bylo jako pilotní projekt otevřeno 

v roce 2004. Následovaly další dvě etapy výstavby, a to v letech 2007 a 2011. A tak na 3000 metrech 

čtverečních vyrostlo science centrum se stovkami exponátů, s laboratoří pro workshopy a lektorské 

programy či restaurací pro návštěvníky. 

 

Nebojte se fyziky a chemie – v iQparku vše pochopíte tak nějak mimochodem! 

Během návštěvy přijdete na kloub také mnoha věcem a jevům z každodenního života. 

Jestlipak třeba víte, jak je možné dostat vodu do 7. patra paneláku? Tady si to dokonce 

sami vyzkoušíte! Za průzkum stojí i motor auta nebo rentgenové snímky. Na dalších 

hlavolamech, zábavných kvízech i logických hádankách si otestujete svoji zručnost, 

rychlost a sílu. A jestli vašim dětem nejde třeba fyzika či chemie, tak právě tady toho 

spoustu pochopí tak nějak mimochodem – během zábavy a hraní. 



 

Rozdíly mezi iQPARKEM a iQLANDIÍ 

Do iQparku, nebo do iQLANDIE? Jaké je to „správné iQ“? Jaké rozdíly jsou mezi dvěma vědeckými 

centry, která jsou tak blízko u sebe, a přitom tak rozdílná? Jak si vybrat to, které je pro vás, vaši ratolest, 

popřípadě vaši třídu to lepší? Následující stručný přehled vám napoví. 

 

Jaké je optimální stáří návštěvníků? Zatímco iQpark v Babylonu je určený už pro ty nejmenší vědce, 

klidně od tří let, iQLANDIA má co nabídnout spíš odrostlejším návštěvníkům, doporučujeme ji 

návštěvníkům od dvanácti let. Maximální věková hranice je 116 let (věk nejstaršího člověka na světě). 

 

S kým tedy zajít do iQparku? Centrum iQpark je velice přátelské k rodinám, zábavu zde najdou všichni 

od děda po vnuka. Exponáty jsou jednodušší, vyrobené z kovu a dřeva a i nejmenším dětem umožňují 

prozkoumávat děje a jevy kolem nás. Exponáty jsou umístěné v pěti sálech, z nichž tři osvětluje přímo 

denní světlo. Sály jsou větší a umožňují dětem a žákům větší rozprostření v rámci jednoho prostoru – 

rodiče i učitelé tak mají lepší kontrolu nad pohybem dětí a pravděpodobnost karambolů je tak menší. 

Doprovodný program iQparku je zaměřený především na děti z mateřských škol a z 1. stupně ZŠ. 

 



A s kým do iQLANDIE? Novější a větší iQLANDIA je naproti tomu kolos ze skla, plastů a kovu, který 

v sobě skrývá hned deset sálů, rozdělených podle témat, jimž se věnují. Prostor je výrazně členitější, 

přátelštější k různým „zašívačům“ a udržet si zde přehled o pohybu větší skupiny může být náročnější. 

Sály jsou nasvícené umělým světlem, které sice navozuje atmosféru vhodnou pro bádání a přemýšlení, 

ale zejména nejmenší děti se v některých tmavších prostorách nemusí cítit dobře. Centrum navíc 

obsahuje složitější exponáty, k jejichž využití je třeba si přečíst návod, dále různé kvízy, hlavolamy, 

počítačové aplikace a další „oříšky“, které by předškolní dítě řešilo jen obtížně. I z toho důvodu 

do iQLANDIE zveme především žáky a studenty z druhého stupně základních škol a ze škol středních. 

 

Novinky v iQPARKU 

Zábavná science show pro veřejnost – show plná experimentů, při které návštěvníci 

uvidí např. výrobu sloní pasty, ti smělejší si mohou sáhnout na 500 tisíc voltů při pokusu 

s Van de Graaffovým generátorem. Každou sobotu od 16.00 a neděli od 15.00 hodin. 

 

 

 



 

Vincent (Bill Murray) je stárnoucí válečný veterán jak se patří  mrzutý a 

nepříjemný na všechny lidi. Když se do sousedního domu nastěhují noví 

sousedé, jeho poklidný život se obrátí vzhůru nohama a on má najednou 

každý den na krku 12letého kluka. Ačkoliv je Vincent cynik, který sází, 

miluje whisky a dost často navštěvuje striptýzové kluby, nakonec se z něj 

stane ten nejlepší přítel pro chlapce, který se právě vyrovnává s 

rozvodem svých rodičů, novou školou a novým životem. 

Historické epické dobrodružství v režii uznávaného režiséra Ridleyho Scotta 

(Gladiátor; Prometheus). EXODUS: Bohové a králové je příběhem jednoho 

člověka, který našel odvahu postavit se moci impéria. Scott využívá 

nejmodernějších vizuálních efektů a do biblického příběhu vzdorovitého vůdce 

Mojžíše (Christian Bale) vnáší nový život. Mojžíš se postaví na odpor 

egyptskému faraonovi Ramsesovi (Joel Edgerton). Přiměje 600 000 otroků, 

aby utekli z Egypta před útrapami, děsivými  smrtelnými epidemiemi a vydali se 

na monumentální cestu do zaslíbené země. 

Středem Janova života vždy byly ženy. Ať ty, které pózovaly před objektivem 

jeho fotoaparátu, nezřídka postavy až pitoreskní, či ty, jež ho obklopovaly v 

soukromí. Dcery, manželky, milenky, sexuální přítelkyně, intelektuální 

obdivovatelky. Jedny nezištně milující a oddané, jiné podváděné a zhrzené, 

další sdílející s rozkoší jeho bouřlivý život. Ale i takové, které s proslulým 

umělcem toužily spojit svou budoucnost, posedlé touhou zkrotit jeho 

svobodomyslnost, sdílet s ním jeho majetek, talent i geny. Exempláře všech 

těchto ženských typů jsou pikantním kořením mimořádného filmu, který je 

příjemně hořkou komedií s erotickými prvky. 


