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„Kouření škodí zdraví.“

„Kouření způsobuje rakovinu.“

Přečetli jste si tyto věty někdy na kra

bičce cigaret? Děti na 1. stupni naší základní

školy většinou o těchto nápisech vědí,

přesto jsou cigarety pro některé z nich stále

velkým, poměrně dostupným zakázaným

lákadlem…

Že jde opravdu o zdraví a život nám

přiblížily paní doktorky ze Státního zdra

votnického ústavu, které v rámci předve

dení preventivního programu Cigaretka

Retka přijely 28. 2. 2013 na naši základní

školu.

V rámci svého programu přizpůsobené

ho pro menší děti, formou pohádky, zodpo

věděly spoustu otázek, které děti zajímaly.

Děti se ptaly, kterým orgánům kouření nej

víc ubližuje a jak? Co je to pasivní kouření,

proč kuřáci nevoní, co je to ta rakovina…

Žáci také odpovídali na některé otázky,

zazpívali si písničky a obdrželi pracovní list,

který si pak vyplnili jako zpětnou vazbu se

svými učiteli.

Věříme, že tento program v dětech zane

chá stopu a pomůže jim do budoucna v roz

hodování, zda sáhnout po cigaretě nebo

ne… A možná některým z nich zachrání

zdraví nebo dokonce život. A za to paním

doktorkám děkujeme.

Mgr. Ilona Martochová

Ve čtvrtek 28. 2. 2013 do Adamova zavítalo brněnské

představení Cigaretka Retka. Před představením nám paní

z představení dala červený a zelený lísteček a dávala nám

otázky, jako třeba jestli si myslíme, že je správné kouřit

a podobně. Když jsme si mysleli, že ne, zvedli jsme červený

lísteček a naopak. V představení vystupovali srdce, plíce,

zub samozřejmě cigaretka Retka. Představení bylo o tom, že

kouření je nezdravé a jak tělu škodí. Taky jsme se dozvěděli

o pasivním kouření a že pasivní kouření škodí více než nor

mální. Naučili jsme se písničky o kouření na melodii „Pec

nám spadla“ a „Polámal se mraveneček“. Představení bylo

zajímavé a líbilo se mi.

Iva Kolářová, 4. A

Tato beseda byla zaměřena na škodlivost kouření a mě

la motivovat k jeho odmítání i u vlastních rodičů. Byli jsme

poučeni, že kouření způsobuje rakovinu plic, jazyka, žlout

nutí zubů a kazí dech. Mnoho lidí, kteří kouří, dostává sr

deční záchvaty. Jejich srdce nemůže dál pracovat, nemůže

dál pumpovat krev do těla.

David Lošťák 4. A

Dne 28. 2. jsme měli celá škola v tělocvičně představení

Cigaretka Retka. Představení uváděly tři paní. Povídaly

nám, že kouření může škodit plicím, srdci a zubům. Zpívali

jsme si i písničky na melodii Polámal se mraveneček a Pec

nám spadla. Představení trvalo hodinu. Paní nám četla

o opičkách jak byly hloupé a začaly se chovat jako lidé. Pi

ly pivo, kouřily apod. Představení bylo moc fajn a líbilo se

mi. Na závěr jsme každý dostali nálepku a obrázek na vy

barvení. Byla to legrace.

Barbora Skirková, 4. A

Cigaretka Retka
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Švýcárna

Dne 6. února jsme jeli se třídou 4. A a

3. AnaŠvýcárnu. Jeli jsme autobusem s paní

učitelkou Lenkou Dohovou a s paní učitel

kou Soňou Karáskovou.

Švýcárna se nachází nedaleko Františ

kovy hutě. Je to velký dům se dvěma patry.

Třída 3. A šla dolů do 1. patra. My jsme šli

nahoru do 2. patra. Než jsme se se třídou 3. A

rozdělili, tak nás přišli přivítat pracovníci

Švýcárny.

Nahoru do 2. patra jsme šli po dřevěných

schodech. V 2. patře na nás čekal pán s jed

nou paní, cizinkou. Když nás přivítali, dali

nám nalepovací papírky, na které jsme si

pastelkou napsali svoje jméno. Pán nám

ukazoval česanou ovčí vlnu a co se z ní vy

rábí. Dali nám papír, lepidlo a krabici, ve

které byla hromada česaných vln. Byly to

samé barevné vlny, ale i bílé. Z těch jsme si

udělali obrázky. Já jsem udělala kura domá

cího a domeček na poušti. Ti co už to měli

hotové, tak si mohli zkusit předení na ko

lovrátku. Zkusila jsem si to.

Když jsme obrázky dodělali, sešli jsme

do 1. patra, kde jsme se vystřídali se třídou

3. A. Dali jsme si svačinu a pak jsme si sed

li ke stolům, na kterých byly noviny a po

dvojicích jsme lepili lepidlem malé mistič

ky. Poté nám paní Kristy dala dlouhý papír,

přes celý stůl. Na něj postavila nádoby, na

kreslené a vystřižené na tvrdém papíře. Ty

jsme si měli obkreslit a něco na ně nakreslit.

Když jsme i to měli hotové, paní Kristy

papír zabalila a dala paní učitelce a šli jsme

se chystat domů.

Já jsem si tu koupila pohlednici. Venku

čekal pan řidič s autobusem. Tam jsme na

stoupili a čekali na třídu 3. A. Na Švýcárně

se mi líbilo.

Alžběta Mašijová, 4. A

Turnaje s nejdelší tradicí v Adamově se

letos zúčastnilo 15 škol okresu Blansko.

Je až neuvěřitelné, že od prvního turnaje

uplynulo dlouhých 16 let. Když jsme začí

nali, tak nynější účastníci nebyli ještě na

světě.

Turnaj je organizačně zajišťován ZŠ

a MŠ Adamov za přispění ASŠK a Města

Adamova.

Zahájení a závěrečného vyhlášení vý

sledků se pravidelně zúčastňuje ředitelka

školy a představitelé města. Velmi dobrou

pověst zvýrazňují také hodnotné odměny

pro účastníky finále.

Žáci ZŠ a MŠ Adamov nenavázali na

úspěchy z minulých let a ve skupině prohrá

ly všechny zápasy. Po delší době se do finá

le dostali žáci ze „Sušilky“ v Boskovicích

a hoši z Velkých Opatovic. Nejlepším bran

kářem byl vyhlášen Miroslav Havlík z ná

městí 9. května Boskovice a nejlepším

střelcem turnaje se stal Aleš Stehlík z Le

tovic, který dal 10 branek.

Závěrečná bilance turnaje:

odehráno 31 utkání

Pořadí finálové skupiny:

1. ZŠ Letovice

2. ZŠ 9. května Boskovice

3. ZŠVelké Opatovice

4. ZŠ Sušilova Boskovice

ZŠ a MŠAdamov: 3 prohry

skóre: 3:8

střelci: TomášAntoňů 2

David Kuchař 1

Sestava Adamova:

Michal Svoboda, Radek Svoboda,

David Kuchař, Michal Korčák, Marek Pete

rek, Martin Přikryl, Tomáš Antoňů, David

Kopřiva.

K hladkému průběhu turnaje přispěl vel

mi dobrý rozhodčí pan Zdeněk Handl. S or

ganizací turnaje výrazně pomohli žáci naší

školy Denisa Hradečná a Michal Kučera ja

ko zapisovatelé a časoměřiči.

Upřímné poděkování patří také ředitelce

školy Mgr. Janě Burianové a starostovi měs

ta Bc. Romanu Pilátovi, MBA a místosta

rostovi Jiřímu Němcovi za předání diplomů,

pohárů a medailí nejlepším týmům. Svým

zájmem navyšují hodnotu turnaje a dobrou

sportovní pověst školy a města.

Aleš Spurný

Halový fotbal Adamov – okresní přebor žáků základních škol 5.–7. 3. 2013

Zakončení turnaje
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Lyžování v Olešnici

Ve středu 20. února 2013 se děti z prvního stupně

vypravily lyžovat. Autobus plný nedočkavých dětí dorazil

do Olešnice chvíli po deváté ráno, takže jsme nelenili

a začali se rychle přezouvat, abychom si sněhu a lyžování

užili co nejvíce. Rychle rozdělit do družstev a hurá na svah.

I letos se vypravily lyžovat děti, které s lyžemi neměly žádné

zkušenosti. Na cvičném svahu se jim průběžně věnovaly

4 paní učitelky.

Druhý den nás Olešnice přivítala azurově modrou

oblohou a sluníčkem. Lyžovalo se přímo nádherně a většina

nelyžařů se jižmohla vypravit na velký svah. Zato třetí den

si pro nás zima nepřipravila zrovna hezké počasí – zataženo,

sněžení a vítr. Chuť lyžovat ale byla větší. I když se počasí

neumoudřilo a sluníčko už na nás nekouklo, užili jsme si

všichni krásné tři dny na horách.

Chtěla bych touto cestou poděkovat obětavým rodičům,

kteří byli ochotni pomoci s dětmi při lyžování. Velký dík

patří i panu Pilitowskému, který zajistil autobus a díky tomu

nás doprava přišla opravdu na co nejmenší částku.

Mgr. Helena Ličková

Lyžařský kurz z pohledu nelyžaře

Od středy do pátku jezdila naše třída 4. A společně

s ostatními dětmi z Ptačiny a Horky lyžovat do Olešnice.

První den jsme jezdili na malém kopci s paní učitelkou

Lenkou Dohovou. Rozcvičovali jsme se a učili jsme se

lyžovat. Učili jsme se brzdit, zatáčet a zvedat se, když

spadneme.

Druhý den jsme jezdili na velkém kopci. Jeli jsme na

pomě, která jela hrozně pomalu, tak nám to trvalo dlouho,

než jsme vyjeli nahoru. Nahoře jsme čekali na paní učitelku

Martinu Belžíkovou. Napřed jsme jezdili hady a dlouhé ob

louky v pluhu. Jezdili jsme nejdříve natřikrát, pak nadvakrát

a nakonec jsme to sjeli v celku. Já jsem narazila do Martiny,

protože zastavila na svahu.

Chodili jsme v jedenáct hodin na oběd. Odpočívali jsme

a snědli svačinu připravenou z domu. Třetí den jsme jezdili

také na velkém kopci. Jeli jsme na pomě. Jezdili jsme s paní

učitelkou Dohovou. Ale poma se zastavila a tak jsme šli na

kotvu. Na svahu jsme jezdili i přes skokánky. Moc se mi tam

líbilo, naučila jsem se tam lyžovat a ráda bych jela i příští

rok.

Simona Plesková, 4. A

Lyžařský kurz z pohledu lyžaře

Dne 20. 2. až 22. 2. jsme byli lyžovat v Olešnici.

V Olešnici jsme se rozdělili na lyžaře a nelyžaře. Já jsem

byla v týmu u pana Nezvala, kterému jsme mohli říkat Laďo.

Celý náš tým si nasadil rozlišovací dresy, které měly zelenou

barvu. Vždycky, než jsme začali lyžovat, dali jsme si malou

rozcvičku a až potom jsme mohli jezdit. Když nám vyhládlo

a měli jsme hlad byla po ruce i malá kantýna.

První den utekl jako voda a byl tu druhý den. Druhý den

nám počasí velmi přálo. Bylo ještě lepší než první den.

Druhý den byl velice zábavný, protože jsme měli od nej

mladšího žáka do nejstaršího vymýšlet úkoly, které jsme pak

plnili. Nejzábavnější úkol vymyslela Anetka. Pak jsme šli

na svačinu. Po svačině jsme jezdili na kopečky. Ten den se

mi moc líbil. Třetí den nám počasí moc nepřálo. Bylo

škaredě a zima, ale i tak, mi to nezkazilo náladu. Nebyla

jsem moc ráda, když nám Laďa řekl, že jedeme naši poslední

jízdu.

Moc jsem si ty tři dny užila.

Veronika Jakubíková, 4. A
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DDne 20. března 2013 se sešli v naší Základní

škole na Komenského ulici recitátoři základních

škol regionu. Letošní ročník oblastní přehlídky

byl dvanáctý v pořadí a všichni jsme si přáli, aby

se vydařil. Po několika letech marného boje

s počasím bylo jaro nejen podle kalendáře, ale

i podle přírody. Krásný den sliboval krásné

zážitky.

Do přehlídky mladých recitátorů se přihlásilo

více než padesát žáků prvních až devátých tříd

z deseti základních škol regionu. Představili se

v pěti soutěžních kategoriích a nejlepší

postoupili na přehlídku mladých recitátorů

v Brně.

V porotě letos zasedli dva odborníci ze SVČ

Brno, kteří připravují dubnovou krajskou

přehlídku Dětská scéna 2013. Třetím členem

poroty byla Mgr. Marcela Bočková, bývalá uči

telka českého jazyka v naší škole. Jejich hlavním

úkolem bylo povzbudit recitátory a odměnit je za

snahu o prožití uměleckého textu a jeho inter

pretaci posluchačům.

Vavříny vítězství a postup do dalšího kola si

však mohli odnést jen ti nejlepší v každé kate

gorii. Jsme rádi, že mezi nimi byl i žák naší školy

Filip Nezval z 2. B, kterému ještě jednou blaho

přejeme za 3. místo v I. kategorii.

Děkujeme také panu starostovi města Ada

mov za finanční příspěvek na zakoupení kniž

ních odměn pro vítěze všech kategorií.

Dalimila Hodaňová

Setkání s poezií podvanácté
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Školní ples 2013
Dne 22. 2. 2013 se v Adamově v kul

turním domě na Ptačině uskutečnil školní

ples. Přípravy trvaly dlouho a stály zejména

učitele a kuchařky hodně námahy. Ať už

chystání losů a cen do tomboly, nebo třeba

příprava, objednávání a prodej občerstvení,

zajištění pořadatelské služby, šatny, úklid

po plese aj.

Do přípravy se zapojili také žáci naší

školy. Nácvik na polonézu žáků 9. A probí

hal už od začátku školního roku pod ve

dením paní učitelky Klepárníkové. Paní

učitelka si deváťáky hodně pochvalovala.

Svůj program pečlivě nacvičovali i další žá

ci a žákyně, například mažoretky. Každý se

chtěl na plese pochlubit, co dokáže. Před

plesem proběhla veřejná generálka, kam se

lidé mohli podívat, a kterou paní zástupkyně

natočila na památku na video.

A už tu byl ten slavný večer! Když jsem

přišel ke kulturnímu domu, venku bylo do

cela dost lidí.

Někteří šli dovnitř, někteří ven. Uvnitř

mě jako první uvítal pan učitel Spurný

a paní učitelka Baborská. Hned poté jsem

šel do šatny – převléct se do „gala“. Po

úvodním proslovu náš tanec začal, nikomu

se nic nestalo a nestala se ani žádná chybič

ka. Poté, co jsem odtancoval se spolužáky

polonézu, začala moje práce redaktora

školního časopisu. Nejdřív jsem zavítal

k baru, kde mě skvěle obsloužil pan učitel

Cupák, jeho výkon se dá přirovnat k profe

sionálům, i když se mu trochu třepaly ruce.

Alkohol mi pochopitelně nenalil. Zeptal

jsem se ho, jak to jde na baru, a on mi odpo

věděl, že mají nával, ale že to zvládají.

O tom, že šel alkohol na odbyt, svědčí i roz

hovor s panem učitelem Tůmou, který měl

v jedné ruce pivo (celý večer ho čepoval)

a než jsem mu stihl položit otázku, řekl:

,,Potom, potom!“ a točil dál. Zašel jsem i za

paní učitelkou Horáčkou, která vytrvale za

věšovala hostům bundy a kabáty v šatně.

A nakonec mě zaujala paní učitelka Tů

mová, která nabízela krásné chlebíčky. Li

tuju, že jsem si nedal, vypadaly skvěle.

Podle slov paní ředitelky a paní zástup

kyně hodnotili návštěvníci ples kladně, to

též musím říct i já. Až na drobný problém

s chybějícími židlemi ples proběhl klidně

a všichni se dobře bavili. A já musím

všechny učitele a účinkující pochválit za

jejich práci. Bravo!

Michal Kučera, 9. A

TYCO
Není to zas tak dlouho, co jsme se jako

třída 9. A vypravili do Rájce – Jestřebí

navštívit výrobní proces společnosti

TYCO. Už na cestě jsme měli vesměs

negativní názor na práci v takovéhle firmě,

ani jsme nevěděli, proč.

No, a nic se nezměnilo ani na místě.

Přivítání bylo celkem zajímavé a oboha

cené prezentací o tom, co TYCO vyrábí,

v čem je dobré a podobně. Celá firma se

specializuje na výrobu nástrojů na ochranu

proti požárům, jako jsou hlásiče požáru,

„hasičáky“ a také zabezpečovací zařízení,

jako kamery apod. Dobře, to je vše

v pořádku, bohužel, stále se nám snažili

podstrčit myšlenku, že jsou nejlepší a že je

Metra v Blansku jediná ideální škola.

Navíc tvrdili, že k práci v jejich firmě je

potřeba co nejvyšší vzdělání. Upřímně,

kdyby většina lidí měla takové vzdělání,

tak by chtěla pracovat jinde než u výrob

ního pásu. Také mě zarazilo, jak se všichni

vyhýbali otázce kolem platu, cituji:

„O tomhle se budeme bavit, až se k nám

budeš hlásit.“ No, v tom asi něco bude, ale

co?

Každopádně, po skončení prezentace

jsme byli rozděleni na 2 skupiny, oblékli

jsme si speciální modrý oděv a návleky na

boty a vyrazili jsme do výroby, která byla

v plném proudu. Nutno dodat, že zabezpe

čení celého místa bylo dobré, všude

kamery a ochranka. Postupně nás provedli

celou výrobní halou a předvedli nám, jak se

co vyrábí. Myslím, že pro ty kteří se

v tomhle oboru vyznají, byla ona prohlídka

zajímavá, ale pro nás ostatní (myslím tím

drtivou většinu) byla prohlídka zdlouhavá

a nezajímavá.

Doufám, že nikoho neurazím, ale mys

lím, že většina lidí by opravdu nerada

skončila na místě jako je toto.

Tak zase někdy napočtenou !

Vlastibor Vošahlík, 9. A
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Historie školního časopisu Devítka (1997 – 2013)

Naše škola je již třetím rokem zapojena

do projektu Učíme o Moravě a stejně

dlouhou dobu je i partnerskou školou Gym

názia Integra v Brně. Poté, co žáci druhého

stupně ověřovali materiály k tomuto projek

tu, získali jsme možnost aktivně a bezplatně

využívat komplexní vzdělávací modul.

Od letošního školního roku jsou tedy pro

všechny žáky k dispozici sady výstupů

projektu: tištěné učebnice Morava – dějiny

země uprostřed Evropy, pracovní listy, me

todiky a DVD pro dějepis, češtinu, němčinu,

občanskou a výtvarnou výchovu, dále pak

volně přístupný projektový web www.uci

meomorave.cz. Učitelé zařazují práci s tě

mito materiály do výuky jednotlivých

předmětů a přispívají k udržitelnosti celého

projektu.

Pro partnerské školy pořádá Gymnázi

um Integra studentské workshopy a peda

gogické konference. Letošní II. ročník

pedagogické konference proběhl pod zášti

tou starosty městské části BrnoLíšeň

Mgr. Břetislava Štefana v úterý 16. dubna

2013. Během dopoledního bloku jsme byli

seznámeni s výstupy projektu a s využitím

dostupných materiálů, se zájmem jsme si

poslechli přednášky na téma Cyril a Meto

děj – co o nich nevíme, Země Morava v Ev

ropě silných regionů, Novinky z morav

ského pravěku a téma Známe moravské

filosofy? Odpolední blok byl věnován vý

ročí prvního hromadného transportu mo

ravských Romů do koncentračního tábora

Auschwitz, výukovým materiálům Brunn –

meine Stadt, představení materiálů pro vý

uku v Čj a prezentaci partnerské ZŠ

Adamov v oblasti využívání výukových

materiálů z projektu. Budeme se těšit na

další setkávání a na spolupráci v rámci

projektu Učíme o Moravě.

PaedDr. Dalimila Hodaňová

koordinátorka partnerské školy

ZŠ Adamov – partnerská škola Gymnázia Integra

Školní časopis Devítka začal na naší

škole pravidelně vycházet od šk. roku

l997/1998 Společně s tehdejšími žáky jsem

stála u jeho zrodu a pozorovala jsem, jak se

za ta léta stal součástí života naší školy. Zá

roveň vznikl i publicistický kroužek, který

sdružuje „psavce“ z různých tříd do společ

ného týmu. Redakci tvoří žáci druhého stup

ně, a tak se mladí novi

náři stále obměňují.

Časopis vychází pravi

delně jednou za dva mě

síce v počtu přibližně

třiceti kusů kopírova

ných na náklady školy.

Do elektronické podo

by časopis dva roky

skvěle upravoval To

máš Korčák, letos štafe

tu převzal jeho bratr

Michal, oba pracují za

vydatné pomoci pana Otakara Hašky.Školní

časopis si můžete přečíst na našich interne

tových stránkách, kam jej ukládá paní uči

telka Jana Horáčková. Devítka je určena pro

všechny žáky, každá třída dostává jeden vý

tisk zdarma. Do časopisu mohou přispívat

všichni žáci i učitelé. Nejzajímavější články

zveřejňujeme v místním Zpravodaji, jsou

využívány při sestavování výroční zprávy

školy a almanachů, které škola příležitostně

vydává.

Časopis monitoruje všechny akce školy,

soutěže, olympiády, akademie, sport, výle

ty, exkurze aj. Čtenářsky nejúspěšnější jsou

ankety mezi žáky a učiteli na aktuální téma

ta, stránky vtipů, hudební stránky a spor

tovní zpravodajství. Pro prvňáčky vydává

me speciální stránku s ohledem na jejich

čtenářské dovednosti. Pro deváťáky vychází

každoročně přehled výsledků přijímacího

řízení na střední školy a jiné důležité infor

mace. Časopis je využíván i v hodinách čes

kého jazyka, především pro práci s textem a

jako metodický materiál v oblasti mediální

výchovy.

Vzhledem k dalšímu neočekávanému

pracovnímu vytížení, které na mne dolehlo

od dubna letošního roku, jsem se rozhodla

svěřit práci na školním časopise do jiných

rukou. Věřím, že nová náruč bude pro

„šestnáctiletou slečnu Devítku“ přívětivá a

bude ji ochotně doprovázet na její školní

pouti.

Dalimila Hodaňová
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„ROZHOVOR ZAČÍNÁ DRUHOU OTÁZKOU“, 
řekl na soutěži Mladý moderátor všem přítomným Leoš Mareš. 

 

A hned doplnil: „Ne tou, kterou máte napsanou na papíře, ale  

tou, kterou reagujete na předchozí odpověď“. 

 

Krásně tak populární moderátor vysvětli těm, kteří se do sou- 

těže přihlásili a sní o tom, jak jednou budou stejně slavní, že  

je důležité se na rozhovor připravit, ale mnohem důležitější je 

poslouchat odpovědi a reagovat na ně. 

 

Dětské tiskové agentuře Leoš Mareš odpověděl na otázku, jak 

se stát populárním moderátorem? 

„Já si myslím, že je to špatně položená otázka. To je, jako  

byste se zeptali, jak se stát slavným malířem. Malíř maluje,  

a to, že se stane slavným, to se tak nějak stane. Lidem se to  

prostě líbí. A stejně tak je to s moderováním. Já jsem prostě  

začal moderovat, protože mě to strašně bavilo. Zbožňuju to. Já bez toho nemůžu být. 

Moderoval jsem všechno, co mi kdo nabídnul. A čím dál tím víc lidí po mně chtělo, 

abych to dělal. Přicházely další nabídky, bylo jich pořád víc a víc a já jsem moderoval a 

moderoval. A ten efekt, tedy že jsem se stal populárním, vlastně přišel neplánovaně tak 

nějak sám od sebe. A jsem hrozně rád, že přišel. Jak jsem říkal, já moderování miluju, 

baví mě to.“ 

 
Soutěž Mladý moderátor pořádá Rádio Slovanka. Letos 15. března se konal už šestý ročník. 

Více se o soutěži dozvíte na www.zsslovanka.cz/MODERATOR. 

KONKURZ NA DĚTSKOU VESMÍRNOU POSÁDKU 
 

Láká tě vesmír a kosmonautika? Pak neváhej a přihlas se do Expedice Mars 2013. 

Letos již podesáté mají všichni kluci a všechny holky možnost přihlásit se do konkurzu 

na dětskou vesmírnou posádku. Kdo konkurz úspěšně zvládne, pojede na týdenní vý-

cvik do Evropského vesmírného centra v Belgii. Na závěr pak finalisté podniknou simu- 

     lovaný let do vesmíru v maketě raketoplánu.  

     Konkurz začíná na výročí prvního letu člověka do vesmíru,  

     tedy 12. dubna 2013.  

Více se dozvíš na www.expedicemars.eu. 

KDO TO NEZKUSÍ, NEVYHRAJE! 

 



                              DĚTSKÁ TISKOVÁ AGENTURA 

DĚTSKÁ TISKOVÁ AGENTURA – PRO DĚTI, O DĚTECH, ALE PŘEDEVŠÍM S DĚTMI, www.dta.cz, Zdarma. Objednávky: 

dta@dta.cz, Na Nivách 314, 141 00 Praha 4, tel. 241 484 32, 603 426 422 

ZAJÍMAVOSTI PŘÍDAVKU: 
 

MAGICKÁ ŠESTNÁCTKA 
 

Text je ze soutěže Zlaté číslo. 

V pohádkách se občas vyskytu- 

je šestnáctihlavá saň, jako  

„nejhlavatější“ příšera, ale obvykle nebývá nej-

chytřejší. Mezi námi, na vyhrožování princezně 

sežráním a na prokázání princovy či Honzovy 

udatnosti bohatě stačí i drak tříhlavý.  

Ve sportu není šestnáctka moc typická, je prav-

da, že šestnáct vesel mají veslaři na osmiveslici. 

Úctyhodný je výkon Jessicy Watsonové, která se 

ve věku šestnácti let stala nejmladší mořeplavky-

ní, jež obeplula svět bez cizí pomoci.  

A co historie? Je obecně známo, že Marie Terezie 

měla šestnáct dětí. Jindřich VIII. zase šestnáct 

manželek a milenek. Alžběta Pomořanská (man-

želka Karla IV.) a Magdalena z Valois (manželka 

skotského krále Jakuba V.) byly ve věku šestnácti 

let provdány. V roce 1616 bylo na Vysočině 

zemětřesení a na francouzském královském stole 

se poprvé objevily brambory. V Českých zemích 

vládl Matyáš Habsburský.  

Hele – v matematice existuje šestnáctková (he-

xadecimální) soustava. Kromě číslic 1-9 používá 

ještě písmena A-F, a protože se jednoduše pře-

vádí čísla mezi touto a dvojkovou soustavou, 

našla velké využití v oblasti informatiky. Tímto 

způsobem se zapisují například adresy v operační 

paměti počítače.  

Víte, že v České republice se vyrábí Škoda 16T a 

není to auto, ale nízkopodlažní šestnáctinápravo-

vá tramvaj?  

V roce 1923 firma Kodak vynalezla 16mm film. 

Používal se pro natáčení dokumentů a filmů. 

Spousta záznamů ve filmových archivech je 

natočena právě na tomto filmovém pásu.  

(Hanka Limbergová – DTA) 

 
Více o Zlatém čísle se dočteš v Malých (ale našich) 
novinách  - www.dta.cz. 
 

 
MATĚJSKÁ PO PADESÁTÉ 
Pozvánka do Prahy 
 

Tradiční Matějská pouť v Praze je 

první jarní poutí v Evropě. Letos 

navíc slaví 50. výročí. Na praž-

ském Výstavišti začala 2. března a 

skončí 21. dubna 2013.  

Letošní Matějská pouť nabízí na 

130 atrakcí. Ty nejzajímavější, 

které tradičně přijely z Nizozem-

ska, vyjdou na 70 Kč. Poprvé si 

můžete užít rodinnou horskou 

dráhu a trojpatrový strašidelný 

zámek. Opět se můžete těšit na 

obří vodní dráhu či vysoký řetíz-

kový kolotoč, který se točí v 50 

metrech. Nechybí obvyklá staro-

česká lochneska, střelnice, klasic-

ká horská dráha, ruské kolo. 

 

Samozřejmostí jsou stánky 

s rychlým občerstvením, orientální 

cukrovinky, perníková srdce, 

hračky atd. 

 

Provozní doba poutě 

Úterý – pátek:  

14.00 - 21.00 hodin 

Sobota, neděle, svátky: 

10.00 - 22.00 hodin 

Školní prázdniny: 

10.00 - 22.00 hodin

 




