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ČESKÁ REPUBLIKA 

(1993-SOUČASNOST) II. ČÁST 

   Památky: hrad Karlštejn, hrad Křivoklát, 

Pražský hrad, zámek Hluboká, Karlův most 

   Mezi známé produkty z ČR patří např.: ŠKODA 

auto z Mladé Boleslavi, pivo Pilsner Urquell 

z Plzně nebo Baťovy závody na výrobu bot ve 

Zlíně… 

   A mezi sportovní úspěchy můžeme hrdě 

zařadit např.: Zlatá medaile ze ZOH 1998 

v hokeji v Naganu, 6x zlatá medaile v MS 

v hokeji (1996, 1999, 2000, 2001, 2005, 2010), 

stříbrná medaile v ME ve fotbale v Anglii roce 

1996, světový rekord Jana Železného (viz 

obrázek) v hodu oštěpem (98 m) v roce 1996 

nebo vítezství ve Světovém poháru v biatlonu 

Gabriely Koukalové v roce 2016…                       J. 

Šimurda 

OLYMPIÁDY V DĚJEPISE, MATEMATICE 

A V ČESKÉM JAZYCE 

 V lednu se konaly olympiády ve výše jmenova-

ných předmětech. Do okresních kol postoupili: 

Mat. olym.: M. Rosa (4. tř.) 

        J. Jarošová (5. tř.) 

M. a ČJ:     J. Lejbl a L. Malec (9. tř.) 

Děj. olym.: J. Balaš (8. tř.) 

        L. Malec (9. tř.) 

O dalších úspěších vás budeme informovat. 

      J. Balaš  

   

 

DOBA LEDOVÁ 

 Za 300 let nás má čekat nová doba 

ledová. Extrémní bouřky, nízké teploty a 

zpustošená města. Tak vypadal návrat doby 

ledové ve filmu Den poté. Tým expertů ze 

SCRIPPS tuto myšlenku ještě rozvinul a tvrdí, 

že katastrofu vyvolají atlantické oceánské 

proudy. 

P. Schovánek 

 

 

 

 

 

 

 

P. Schovánek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soudruh Stalin 

Soudruh Gottwald 

VTIPY 

„Tati, je mi zima!“ 

„Tak jdi do kouta.!“ 

„A proč?“ 

„Protože roh má 90 stupňů.“ 

Syn se učí gramatiku: „Tati, jaký je to čas: 

Maminka se potká se sousedem?“ 

„Ztracený, synku, ztracený…“ 

„Za takové vysvědčení se dává pár facek!“ 

„Máš pravdu, tati. Pojď, učitel bydlí za 

rohem!“           B. Knollová 

 

 

 

 

 

 

B. Knollová 

 

 

 

LYŽAŘSKÝ KURZ 2017 – KRKONOŠE  

  V neděli 5. 2. 2017 odjela 7. třída a několik žáků 

z 8. třídy na lyžařský výcvik do Krkonoš. 

Ubytováni byli na chatě Borůvka ve Velké Úpě. 

Vrátili se v sobotu 11. 2. 2017. 

Doprovod: L. Kuška, M. Frýbertová, J. Malcová, 

F. Kodet 

J. Šimurda 

Ještě nepatřím 

do starého 

železa! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 T. Rýpalová 

 

                                                       TAJENKA: __________                      pole sílí. 

DENÍK OBČANA ČSR Z ROKU 1952 (FIKCE, ALE ZÁROVEŇ FAKT) 

Milý deníčku, 

od té doby, co jsme se odchýlili od těch proradných kapitalistů, je tráva zelenější, 

sníh díky továrnám černější a o vlastizrádcích se už radši nemluví. Poté, co soudruh Gottwald1 

vrátil2 všechny pozemky do rukou lidu, lidu vlastně nic nezbylo. Vesničtí buržoazní zaprodanci 

byli již odvezeni, ale my nevíme kam3, tak jenom čekáme, jak se to vyvine. Ani nepíšou, zrádci. 

Náš známý Josef4, kněz, taky nenapsal. Jakoby se nechtěl podělit o svůj kus slávy. I když asi 

není o co stát. V biografu říkali, že za všechno můžou Američané i za toho amerického 

brouka5, který chce zničit naše bramborářství nebo nějak tak… V Americe bydlí i strýček 

Voskovec6. Ten taky nepíše. No nevadí.  

Plán plníme na 120%- podle všeho náš závod vyprodukoval 30 000 jablek, což je divné, 

vzhledem k tomu, že je únor. Tak alespoň doufáme, že náš miláček soudruh Stalin7 neustoupí 

těm zápaďákům, kteří nás v roce 19388 zradili. 

Malý Pepíček už také chodí do Pionýra9, bojovat za naše hodnoty. Má slušivý červený šátek 

jako symbol srdečného vztahu mezi naší vládou a tou sovětskou. Všichni pracují. Někdo však 

více, někdo méně. 

Inu, skutečně doufám, že Slánský10 není vlastizrádce a prezident Gottwald bude ještě dlouho 

živ a zdráv.           J. Balaš 

 VYSVĚTLIVKY PRO 

KOMINUSMU NEZNALÉ 

1, President ČSR, †1953. 

2, Znárodnění: proces, 

kdy stát vyvlastňuje ma-

jetek. 

3, Gulagy: pracovní tábo-

ry v SSSR, většina Če-

chů tam však neskončila. 

4, Josef Toufar: kněz, 

umučený tajnou policií 

v roce 1950. 

5, Propagandistická akce. 

6, Jiří Voskovec: emi-

grant. 

7, Diktátor v SSSR. 

8, Mnichovská dohoda: 

naši spojenci přenechali 

pohraničí ČSR Hitlerovi. 

9, Pionýr: skaut východ-

ního bloku. 

10, Rudolf Slánský: ko-

munista, v roce 1952 vy-

konstruovaně popraven 

za vlastizradu. 
Dějepisný svaz časopisu  

REDAKCE 
Jan Šimurda, Jáchym Balaš, Patrik Schovánek, 

Tereza Rýpalová, Barbora Knollová 

 

Soutěž platí do 31. března. Nejrychlejší řešitel vyhrává odměnu.  


