• Všichni už odpočíváme a není proč prodlužovat školní
rok, prázdniny začínají 27.6. ve 12.00 hodin 
• Poslední školní den (27. červen) je klub otevřen pouze
do 12.00 hodin. Děkuji a přeji hezké léto.
•
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•
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Důležité rady na prázdniny
● bacha na žraloky
● mažte se
●pijte
●užívejte
●odpočívejte, protože prázdniny trvají jen 1 488 hodin

• Janina

• Už se moc těším.
• Chtěla bych, aby o prázdninách moc
svítilo sluníčko, aby nepršelo a
nebyla zima.
• Aby bylo pěkné počasí, protože
budu jezdit na kole a koupat se v
bazénu.
• Natálie Knotková

V hodině matematiky dává pan
učitel příklad:
"Dům má schodiště, skládá se z
pěti pater, každé patro má
dvacet schodů. Kolik schodů
musí člověk vyjít, aby se dostal
do posledního patra?"
"Všechny," povídá Pavlík.

Jdou dva šneci po cestě. Jeden
říká: „Pojď, přejdeme silnici!”
„Neblázni, za 4 hodiny jede
autobus!”

Nová paní učitelka říká
své třídě: „Teď se mi
pěkně představíte. Třeba
ty, chlapče, jak se
jmenuješ?”
„Já jsem Prokop Buben.”
„To mě nezajímá, pověz
mi, jak se jmenuješ.”

Co bylo před velkým
třeskem?
Velkým třeskem prý vesmír začal.
Ale co bylo před velkým třeskem,
tedy začátkem vesmíru?
To nikdo neví .
Některé teorie tvrdí, že před
velkým třeskem neexistoval čas
ani prostor. Jedna tvrdí, že když
vesmír zanikne je nový velký
třesk, a že před velkým třeskem
existoval jiný vesmír.

Kam zmizela
voda z Marsu?
Před miliardami let
byly ve sluneční dvě
modré planety s
vodou :
Země a Mars. Podle
některých teorií je
voda na Marsu pod
povrchem.

Neznámý se stal jediným českým
králem, který nebyl z královského
rodu. Byl šlechticem kališnického
vyznání. Snažil se urovnat
nepokoje mezi katolíky a kališníky.
Odmítal válčení. Byl velmi oblíben
za moudrou a spravedlivou vládu.
Podpis :

1.
Připravte si malé předměty
,které proklouznou úzkým
hrdlem lahve. Načrtněte je na
papírové kartičky

2. Jednu čtvrtku srolujte
do trychtýře. Okraje
slepte lepící páskou.

3. Pomocí trychtýře
nasypte do lahve rýží
tak, aby byly plné dvě
třetiny. Pak přidejte
malé předměty.
4. Zavřete lahev víčkem a
pořádně zatřepte. Podaří
se vám najít všechny
předměty, které jsou
namalované na
kartičkách?

2.června 1297 - Václav II. Byl korunován českým
králem.
8. června 1600 - v Praze se konala první
anatomická pitva lidského těla . Předvedl jí
lékař Jan Jesenský.
11.června 1881- bylo poprvé otevřeno národní
divadlo premiérou Smetanovy Libuše
15.června 1086- na pražském hradě byl
korunován Vratislav II. českým králem
15.června 1363 - Václav IV. korunován českým
králem
Václav II.

Na stránkách pořadu najdete všech
111 dílů . U každého dílu najdete
hry, zajímavosti, tajenku, kvíz a
deskovou hru cesta časem, ve které
si můžete zahrát o ceny.
Odkaz:
http://www.ceskatelevize.cz/porady
/10177109865-dejiny-udatnehoceskeho-naroda/dily

Od 18.5. do 23.5. byly třídy 3.A, 4.B, 7.A a 8.B v
Pecce u Nové Paky. Ubytovali jsme se v kempu
Pecka.
Celý výjezd byl plný her a soutěží. Běhali jsme
orientační běh , ve středu jsme vyrazili do výrobny
vánočních ozdob a do továrny. Nechyběl ani růžový
a modrý den, den naruby nebo stezka odvahy a
noční strašení.
Náramně jsme si to užili .

• DNE 23.5.2014 jsme odjeli do
Itálie. Hráli jsme různé hry a
soutěže.
• Bylo tam moc hezky, těším se až
tam pojedeme znova příští rok.
• Terka Rádlová

• Bylo to tam hezké.
• Naši učitelé se o nás hezky starali
a každý den si pro nás chystali
různé aktivity.
• Po večeři jsme chodili do města.
• Těším se na příští rok.

• Bára Zemanová
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Tentokráte to bude klub z domova, z města matky všech měst, Prahy … Tento klub patří ke
klubům, který má nejvěrnější fanoušky v lize a vyhrál tento rok ligu fanoušků… Stále
nemůžete uhodnout? Napovím vám .. Dokonce jsme se na nich byli tento školní rok podívat na jejich stadion Ďolíček – Ano už si asi něco začínáte vybavovat , tak já vám to prozradím- na
některá přání a po dlouhém přemýšlení jsem se rozhodla ,že napíšu o klubu Bohemians
1905…
Ano, někteří si vybavili zeleno-bílou klubovou barvu , klokana ve znaku a sympatický stadion
Ďolíček … Tento klub si už hodně prožil od cesty do Austrálie ve 30. letech , mnoha sestupů do
nižší ligy až po Ligu mistrů UEFA a Evropskou ligu , mistrovský titul v roce 1983 a tahanice o
stadion a existenci… Ano legraci si nedělám …
Povíme si tedy o začátcích - rok založení máte všichni v názvu klubu , ale tento klub zahájil
svůj ‚,rozjezd‘‘ až ve 30. letech , sice nebyli extra třída, ale upozornili na sebe tím, že
odcestovali do Austrálie, odkud si dovezli páreček klokanů (od té doby jejich znak přetrvává
dodnes) . Kdysi se v australských novinách psalo – BYLI VELICE RYCHLÍ A SILNÍ … , ale po
návratu přezimovali v druhé lize …
Další důležitý zápis v historii klubu je, že tu vyrostl bývalý fotbalový reprezentant a hráč
Bohemians - Antonín Panenka , který se proslavil svou penaltou proti Německu, (které
skončilo druhé) na Euro 1976 a zajistil tehdy československému nároďáku vítězství . To byl prý
tehdy rachot v té Jugoslávii, (na kterou zbylo 4. místo hned za Nizozemskem)… Ta legendární
penalta se jmenuje tzv. Vršovický dloubák a je známá po celém světě …
Další událost , která se zapsala do historie byla - první mistrovský titul a účast v UEFA (událost
největší), tenkrát byl tým sehraný a pod vedením velké autority trenéra Pospíchala… Další
událost co vím, že se udála, je tahanice o stadion Ďolíček a o svůj název a znak klokana kvůli
rivalovi FK Bohemians Střížkov, který v čele s předsedou Karlem Kaprem sebral všechno –
peníze i stadion i Bohemku a celý tým se stěhoval na druhý stadion ve čtvrti (Vršovice) do
Edenu (stadion Slávie Praha)a přišel o profesionální licenci, vedly se soudní spory o majetek a
Střížkov neuspěl , takže abych to shrnula, řeknu to takhle – Bohemians 1905 má právo mít
klokana a název ,,BOHEMIANS‘‘ jako ochrannou známku …
Nyní opět Bohemka sídlí v Ďolíčku a hraje první ligu, sice nejsou mistři ligy, ale hlavně že tam
jsou. Jsou v kampani – ZELENÝ ŽIVOT ( Kampaň pro handicapované. V kampani jsou kluby, co
mají jako klubové barvy zelenou a bílou), pořádají pietní akce za zesnulé postavy spojené
s klubem ( Lukáš Přibyl, Tomáš Pospíchal, a další)… Tento klub za sezonu 2013/14 změnil už
několik trenérů – Jozef Weber (odvolán kvůli špatným výsledkům utkání) , Luděk Klusáček
(zachránil klub před sestupem,ale odešel trénovat někam do zahraničí) v současnosti se na
lavičku trenéra posadí Roman Pivarník (snad dovede tým k titulu, ať jsou Bohemáci šťastní)…
Tento klub mě hodně fascinuje tím, jak jsou sympatičtí a jaká je atmosféra v Ďolíčku vždy při
zápasech (ať vyhraných či prohraných) věrností fanoušků (Od výjezdů až po chorea k daným
událostem)…
Tomuto klubu přeji ať se jim dlouho daří a ať to opět dotáhnou do UEFA a nespadnou do
druhé ligy jak to někdy bývá zvykem…
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je bývalý československý fotbalový reprezentant, mistr
Evropy z Bělehradu 1976.
Poprvé nastoupil k ligovému zápasu v necelých dvaceti
letech za Bohemians Praha.
Jeho prvním reprezentačním startem byla kvalifikace na
mistrovství světa v roce 1973 proti Skotsku.
Roku 1976 díky jím proměněné rozhodující penaltě ve finále
proti Německu získalo Československo titul mistrů Evropy.
Jeho slavné penaltě se říká „vršovický dloubák“ (zatímco ve
světě se používá pojem „Panenka goal“ nebo „Panenka
kick“).
V roce 1981 odešel z Bohemians do Rapidu Vídeň, s nímž do
svého odchodu roku 1985 získal dva tituly a roku 1985 druhé
místo v Poháru vítězů pohárů. Po dvouletém účinkování v
rakouské druhé lize se vrátil zpět do Bohemians a stal se
asistentem trenéra a funkcionářem. Roku 2008 získal Cenu
Václava Jíry.
Dne 28. října 2008 mu prezident ČR Václav Klaus udělil státní
vyznamenání – Medaili Za zásluhy I. stupně.

• Dneska v klubu byla Emča mimořádně
klidná a sepisovala něco, u čeho prostě
musela být špička jazyka téměř u nosu.

• Bylo jisté, že je to důležité, a tak jsem se
jí zeptala, jestli nechce ta vymazlená a
vysoustředěná slova prezentovat
v našem školním časopise.
• No asi je vám už jasné, jak odpověděla.

• Pokud chcete cokoliv (kritického,
pochvalného, cokoliv, co vás tíží…ale
vždy slušně, prosím) říct lidem v naší
škole…a to třeba i anonymně, můžete,
vezměte si příklad z Emči 

• Dobrý den, já jsem Ema.
• Když jsem přišla do první třídy, už jsem věděla, že
jsem tady jako doma. Mám totiž skvělou paní
učitelku. Jmenuje se Lenka Dubnová.
• V první třídě i ve druhé třídě jsem měla dobré
známky a dobře jsem se měla hlavně, když jsem
jezdila s dětmi na výlety.
• Pak jsem ve třetí třídě potkala paní asistentku(p.
Zajičková pozn. red.), která je stejně skvělá jako
paní učitelka. Obě dvě mám velmi ráda.
• Přála bych vám vidět naší třídu, když je přestávka,
to děti létají a řvou,….ale já taky.
• Od třetí třídy chodím do klubu, ale ještě dřív jsem
chodila do družiny, kde jsem potkala paní
vychovatelku Hanu Rakušanovou, která je taky
moc fajn.
• Teď už jsem v klubu a poznala jsem ostatní paní
asistentky a Janu z klubu.

•
•
•
•
•
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•

Chrám Sagrada Familia (česky chrám Svaté rodiny) se nachází na východním
pobřeží Španělska v Barceloně.
Chrám je hlavní stavbou slavného architekta Antonia Gaudího.
Toto neobyčejné stavební dílo mělo podnítit návrat k učení římskokatolické
církve.
Architekti, kteří se po smrti Gaudího na výstavbě katedrály podíleli, se snažili
dodržovat původní Gaudího plány.
Stavební práce na něm začaly v roce 1882, trvají dodnes. Podle plánu bude
stavba probíhat celkem 144 let. Celkové dokončení katedrály se plánuje na
rok 2026 – 100. výročí smrti Antonia Gaudího.
Je zajímavé, že od počátku stavby až dodnes se katedrála staví z darů a
příspěvků.
A představte si, že my máme v klubu dalšího nadějného architekta – je jím
Tom Scowen ze 4.B.

• Jak se sudoku luští? Já jsem použila
metodu pokusu a omylu, ale pravidla říkají:
v žádném řádku, sloupci ani čtverci 3×3 se
nesmí žádná číslice opakovat. Z toho
budeme vycházet.
• Návod je jednoduchý.
• Ze začátku je nejjednodušší kontrolovat
menší čtverce 3×3. Můžete začít třeba číslicí
1 a postupovat až k 9.
• Pro každou číslici hledejte, ve kterém
čtverci ještě není.
• Podle již umístěných číslic, najděte pozici,
kde daná číslice musí být. Je to snazší, než
se zdá, fakt 
•

Tuto hru vymyslel Howard Garns v roce 1979 a
publikoval ji v pod názvem „Number Place“. Své velké
obliby se dočkala v Japonsku, odkud se později vrátila
zpět pod názvem „sudoku“

• A jestli se vám to zdá už
jednoduchý, tak tady máte něco,
co je větší hardcore - Killer
sudoku 
• Kromě klasických pravidel sudoku
platí, že plocha s číslem
ohraničená červenou linkou má
součet rovnající se číslu v ní
napsanému.
•

