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Proč má blondýnka při bouřce pořád úsměv? Myslí si, že ji někdo fotí. 

Blondýnka si objednala pizzu. Číšník se ptá, jestli má pizzu rozřezat na šest nebo 

dvanáct kousků. "Na šest prosím, dvanáct kousků bych nikdy nesnědla. 

Jak muž dokazuje, že myslí na budoucnost? Koupí dvě basy piva místo jedné. 

Poutník jde pouští, když najednou zpozoruje, že jej pronásleduje lev. Začne 

utíkat, avšak lev je stále blíž a blíž. Když už je těsně u něho, padne na kolena a 

prosí Boha: "Pane, vnukni tomuto lvovi, prosím, křesťanské smýšlení!"Lev okamžitě 

padne na kolena, sepne packy, vzhlédne k nebi a říká: "Pane, děkuji ti za tento 

pokrm, který mi tak milosrdně posíláš do cesty." 

V ZOO: Na lví kleci je velká cedule s nápisem: Ředitel ZOO vás žádá: NEKRMTE 

LVA a pod ní menší cedule: Lev vás žádá, abyste si nevšímali velké cedule. 

Vejde host do hospody, posadí se a objedná si: "Hospodo, jedno pivo, než to 

přijde." Dostane pivo, hodí ho do sebe a zavolá: "Hospodo, ještě jedno, než to 

přijde." Dostane další. Když ho do sebe hodí, hostinský se ptá: "A máš čím 

platit?". Host: "Hmm, a už to přišlo." 

Alenka se vrátí domů ze školy: „Mami, já už se tam nevrátím.“ „ A pročpak ne?“      

„Ta naše učitelka nic nezná, pořád se nás jenom na něco ptá."   

             Příspěvek Elišky Luňáčkové      
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NOVINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY BROUMY 

ZDARavíme vás. Tentokrát jsme pro vás připravili tyto články:  

 Vtipy 

 Pozdrav od Vildy 

 Hudební nástroje 

 Zimní olympijské hry 

 

 f 



Ahoj kamarádi - měsíc utekl jako voda a jsem tu zase já, Váš kamarád Vilda.  

Tak o čem si dnes popovídáme? Co třeba o čistotnosti a jejím nácviku. Jo myslím, že to 

by šlo. Možná naučím něco já Vás a možná, že se naučíte i něco vy. 

Každé psí miminko je hodně podobné malému dítěti. S tím, kde udělá loužičku nebo 

bobík, si hlavu nikdy neláme. Hned jak otevřeme očíčka, začneme běhat dokola, 

přidřepneme a loužička je hotová. Nezapomeňte, že jsme malinkatí a budíme se okolo 

páté hodiny – alespoň tak je to v chytré knížce. Musíte nás hned vzít a odnést ven. Jen 

tak se naučíme, že doma nesmíme. A co je hlavní? Musíte nás za každou povedenou 

hromádku nebo loužičku hodně pochválit a dát malinkatou odměnu. Nějaký pamlsek, co 

máme rádi a který je opravdu určen jen za pochvalu. No a pak je tu druhá věc. Když včas 

nedoběhneme ven a potřebu uděláme doma - nehubujte nás. Nemůžeme za to a pokud nás 

pokáráte, už za nějakou dobu netušíme, proč se nám hubuje. Ale malá náplast je, že asi 

tak od 5. měsíce vydržíme déle. A pak je tu ještě jedna možnost. Pokud opravdu 

nechcete chodit ven se štěňátkem, naučte nás chodit na kočičí záchod, anebo na plenu. 

Pamatujte, že pokud nás ale naučíte chodit na jedno místečko v bytě, to místo si docela 

dobře zapamatujeme a budeme mít velké potíže se odnaučit chodit jinam. Ve finále bude 

hodně pracné přeučovat již naučené a bude to mnohem pracnější než běhat se 

štěňátkem častěji ven. 

Tak to je asi dnes všechno. Vidíte- je to práce něco nás naučit, ale mějte trpělivost, 

vyplatí se to.  

Milé děti, mějte se opět moc krásně a v dalším pokračování si povíme třeba o ...... 

                                

                                                                               Váš čtyřnohý kamarád Vilda 

       

Příspěvek Aničky Honešové 

 

HUDEBNÍ NÁSTROJE 

Akustická kytara 

Akustická kytara je taková kytara, která k produkci zvuku využívá pouze akustických 

schopností svých strun a ozvučné skříňky. Jde o novotvar, protože před objevením 

elektrické kytary byly všechny kytary vlastně akustické. Všechny typy kytar k vytváření 

zvuku používají struny, nicméně ty dokáží rozechvět pouze malé množství vzduchu na to, 

aby byl jejich zvuk slyšitelný; o to se zase stará ozvučná skříňka s otvorem nad 

strunami. K dalšímu případnému zesílení se používá mikrofon nebo piezoelektrický 

snímač. Novotvar akustická kytara může odkazovat na následující nástroje: 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kytara
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvuk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akustika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Struna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Novotvar
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Piezoelektrick%C3%BD_jev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Piezoelektrick%C3%BD_jev


Flétna 

Flétna je dechový hudební nástroj. Historicky se flétna pravděpodobně vyvinula z 

píšťaly a patří tak k nejstarším hudebním nástrojům. Flétna byla velmi populární ve 

starověku, kde její vynález byl často spojován s významnými bohy (např. v Egyptě s 

Usirem). Již v antice se flétny rozdělily podle tóniny na značné množství typů. Po pádu 

římské říše ztratila flétna svůj význam a byla do 16. století prakticky nevyužívána. 

 

Mandolína 

Mandolína je strunný hudební nástroj vzhledem někomu snad připomínající kytaru, 

vyvinula se podle některých názorů ve středověku z loutny, podle jiných z mandory nebo 

kvinterny. Dnešní podobu mandolíny získaly v sedmnáctém století v Neapoli. Používaly se 

jako sólové i doprovodné nástroje, často též (podobně jako dříve mandory) jako horní 

sbor loutnových a později kytarových orchestrů.Mandolina je laděna stejně jako housle 

(G-D-A-E). (Některé druhy středověké hudby používají mandolíny v kvinternovém ladění, 

zvukový efekt je, vzhledem k blízkému příbuzenství nástrojů, nebezpečně podobný.) 

Struny jsou zdvojené. Má výrazný pronikavý zvuk a hraje doprovody - údery na druhou 

dobu, seknutí. Používají se také ozdoby jako tremolo nebo vybrnkání sóla. V současné 

době je hra na mandolínu stále rozšířenější, obzvláště v bluegrassu, jinak spíše zřídkavě 

ve folku nebo rocku. 

       Cimbál 

Cimbál je deskový úderný strunný hudební nástroj. Může být opatřen pedálem. Struny, 

jsou zpravidla naladěné chromaticky v tónovém rozsahu E – e³ Je to jistý druh stolní 

citery. Struny jsou rozeznívány úderem paličky. Nejčastěji se používají paličky dvě, 

někdy i čtyři. Ocelové struny jsou nataženy v rezonanční skříni lichoběžníkového tvaru. 

Pro každý jednotlivý tón je nataženo 3 až 5 strun. Dřevěné paličky mají různý tvar. 

Někdy mají paličky dvojí zakončení, které umožňuje v průběhu hry měnit barvu zvuku 

(jeden konec je holý, druhý je potažen plstí nebo sametem). Struny jsou vedeny střídavě 

přes dvě kobylky. To umožňuje přesnější úder paličkou.  

 

Příspěvek Terky Kodetové 
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Zimní olympijské 

hry 

 První zimní olympijské hry se 

uskutečnily roku 1924 ve 

Francii.  12. února 2010 byl 

v kanadském Vancouveru, 

v provincii Britská Kolumbie 

zahájen 21. ročník zimních olympijských her.  

 Na olympiádě se bude soutěžit celkem v patnácti olympijských sportech – hokej (turnaj 

mužů a turnaj žen), alpské lyžování (sjezd, super-G, obří slalom a super kombinace), 

biatlon (štafeta, sprint, hromadný start, stíhací závod a volný start), boby (čtyřbob 

muži, dvojbob muži a dvojbob ženy), běh na lyžích (volný styl, stíhací závod, klasický 

styl, štafeta, sprint, týmový sprint), curling (turnaj mužů a turnaj žen), krasobruslení 

(muži, ženy, sportovní dvojice a taneční páry), akrobatické lyže (akrobatické skoky, 

závod na boulích a ski cross), sáně (muži jednotlivci, ženy jednotlivci a dvojice), 

severská kombinace (jednotlivci K90, jednotlivci K120 a družstva), short track (500 

metrů, 1000 metrů, 1500 metrů a štafeta), skeleton (závod mužů a závod žen), 

snowboard (obří paralelní slalom, snowboard cross a U-rampa), rychlobruslení (500 

metrů, 1000 metrů, 1500 metrů, 5000 metrů, 10000 metrů a štafeta), skoky na lyžích 

(jednotlivci normal a large a týmy). 

 Nejvyšším olympijským symbolem jsou olympijské kruhy, které jsou vzájemně propojeny. 

Pět kruhů představuje pět kontinentů spojených olympijskou myšlenkou, šest barev 

(včetně bílého podkladu) barvy všech národů světa. Existuje obecný názor, že kruhy 

představují jednotlivé kontinenty, ale není tomu tak. Baron de Coubertin vnímal kruhy a 

barvy jako dva nezávislé symboly a Mezinárodní olympijský výbor výslovně uvádí, že 

žádný z kruhů nereprezentuje konkrétní kontinent. Olympijské kruhy jsou součásti 

olympijské vlajky, která má bílý podklad a v jejím středu je umístěno pět olympijských 

kruhů. Také olympijský oheň, ztvárněný ve formě olympijské pochodně, je 

symbol olympijských her. Připomíná oheň, který podle legendy ukradl 

Prométheus Diovi a dal ho lidem. Původ tohoto symbolu pochází ze starověkého Řecka, 

kde byl oheň udržován po dobu trvání her. Tento zvyk byl obnoven na letních 

olympijských hrách v Amsterdamu v roce 1928 a od roku 1936 je součástí olympijské 

tradice také štafeta olympijské pochodně. V dnešní době bývá pochodeň slavnostně 

zapálena ve starověké Olympii v Řecku obvykle několik týdnů před zahájením olympiády. 

Jedenáct žen představuje kněžky. Za pomoci slunečních paprsků zapálí louč. Poté je 

oheň štafetovým způsobem přenášen po celém světě až do dějiště her. Samotným 

zapálením obří pochodně na stadionu je pověřena slavná osobnost (nejčastěji z historie 

sportu). 

            Příspěvek Kačky Malcové (čerpáno z internetu) 
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http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0tafetov%C3%BD_z%C3%A1vod&action=edit&redlink=1


Kvíz 

1. Když si doma  
 

4. Mám svůj telefon 
 

7. Můj účet za  
 

10. Můj mobil je  

 zapomenu mobil,  
 

pojmenovaný, 
 

telefon je vyšší než 
 

vyzdobený 

hned to točím a  
 

tak moc ho miluju. 
 

moje kapesné. 
 

nálepkami, přívěsky 

 vracím se pro něj. 
 

      ano      ne 
 

      ano      ne 
 

a ochraným krytem  

      ano      ne 
     

na displej 

  
5. Mám předplacené 

 
8. Kdyby mi někdo 

 
      ano      ne 

2. Mám s sebou  
 

zasílání nových 
 

ukradl mobil, složila 
  

vždycky náhradní 
 

melodií, abych měla 
 

bych se. Mám v 
něm 

 
11. Přes noc si 

baterku, kdyby 
 

ty nejnovšjší hity 
 

všechno. 
 

nechávám mobil 

se mi jedna vybila 
 

      ano      ne 
 

      ano     ne 
 

vždycky zapnutý. 

      ano     ne 
     

Co kdyby někdo 
 

 
6. Když za celý den 

 
9. Všechna čísla,  

 
volal/psal 

3.Můj telefon musí 
 

nedostanu SMS 
 

data a termíny mám 
 

      ano     ne 

dělat pěkné fotky, 
 

nebo mi nikdo  
 

uložené v mobilu, 
  přehrávat muziku 

 
nevolá, mám depku. 

 
v hlavě je nemám 

  a mít spoustu her. 
 

      ano      ne 
 

      ano      ne 
   

 
      

       
 

   

 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

      

       

       

       

       

       

        

Příspěvek Adély Vachalovské 
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3. Můj telefon musí 

dělat pěkné fotky, 

přehrávat muziku a 

mít spoustu her.                   

ano      ne 

0-3 ANO      

Svůj mobil používáš jen k tomu, abys 

vyřídila ty nejnutnější hovory a byla 

jsi na příjmu. To věcné psaní a 

vzájemné volání posílání SMS ti leze 

na nervy.  A nějaké věci navíc od 

mobilu taky nevyžaduješ. 



Soutěž 

V tomto čísle novin jsem pro vás připravila kvíz, ve kterém vám budu dávat otázky ze 

článku, ve kterém se píše o ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH, vy mi na ně budete 

odpovídat. 

1. Ve kterém roce a kde se uskutečnily první Zimní olympijské hry? 

2. Kolikátý ročník Zimních olympijských her se letos uskuteční? 

3. V kolika sportech se bude soutěžit? 

4. Jaký je nejhlavnější olympijský symbol? Zvládneš ho nakreslit? 

5. Kolik je na něm barev? 

6. Jaký je další symbol? 

7. Odkud pochází? 

9. Kolik žen představuje kněžky? 

 

 

 

 

 

 

Několik důležitých informací na konec         
Vaše příspěvky nám můžete posílat na adresu: noviny.zdar@seznam.cz . Naše noviny si 

můžete prohlédnout i na školních stránkách www.skolabroumy.cz 
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Podepsané soutěžní lístky odevzdejte do krabice pod nástěnkou 

s novinami. 

Soutěž bude trvat do  12. 3. 2010 
 

Redakce: 
Kateřina Malcová, Adéla Vachalovská, Eliška Luňáčková, Tereza Kodetová, Anna 

Honešová 

http://www.skolabroumy.cz/

