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Konečně tady máme nové Omegáčovo číslo, 

které Vám přináší spoustu zajímavých článků 

o akcích v naší škole 

Připomeneme si Zimní olympijské hry ve 

Vancouveru 

Budete si moct přečíst článek o dracích 

Doporučíme Vám knihu i film a nakonec máte 

opět připravenou křížovku



 CO SE DĚLO V NAŠÍ ŠKOLE 

Na následujících stránkách jsme se poohlédli po uplynulých akcích, které u nás 

proběhly v měsíci únoru a březnu a vybrali jsem ty nejdůležitější. 

ÚNOR 

Putovní výstava 
V prostorách naší školy (schodiště z přízemí do 1. patra) byla od 

1. 2. 2010 do 12. 2. 2010 umístěna putovní výstava připravená 

společností Ochrana fauny České republiky. Na 10 panelech jsme 

se mohli seznámit s problematikou ochrany živočichů na našem 

území. Výstavu jsme si prohlédli v rámci přírodovědných 

předmětů s využitím připravených pracovních listů. 

Výlet sedmých tříd na ruzyňské letiště 
Pilotování letounu je jednou z věcí, o které tajně sní snad každý 

kluk. Proto jsme se hlavně my kluci ze sedmého ročníku těšili na 

výlet na ruzyňské letiště. V úterý 2. února jsme se přesvědčili, že dnešní civilní letadla 

jsou rychlá, komfortní a bezpečná. Hned po příjezdu jsme se přesunuli do terminálu 

číslo tři odbavující soukromé lety. Zde jsme dostali od naší průvodkyně identifikační 

náramky a museli jsme projít přísnou bezpečnostní kontrolou. Poté jsme nastoupili do 

autobusu, který nás po letištní ploše odvezl do hasičské 

budovy. Tam jsme si prohlédli speciální hasičská vozidla, 

která můžeme vidět pouze na ruzyňském letišti. Po 

přejezdu do hlavní zóny letiště jsme se seznámili 

s obsluhou letadel a technikou na zemi. Zdálo se, že není 

co vylepšovat! Všichni byli nadšeni. Nejvíce nás upoutalo 

přistávání a startování letadel viděné z poměrně malé 

vzdálenosti ze sedadel autobusu. Po krátké přestávce na 

svačinu a možnosti zakoupit si suvenýr z letiště jsme se 

všichni ve zdraví a plni dojmů vrátili domů.  

Jan Jindrák, žák 7. A 

 

Vesmírný den  
4. února byl den vesmíru. Den, ve kterém jsme se 

seznámili s naším světem. Planetárium v Praze nám 

poskytlo poučný program, který si všichni náramně užili. 

Spoustě dětí došlo, jak my a naše země jsme malincí.  

Já i mnozí z nás si kladli otázku … proč vlastně je někde 

ve vesmíru světlo?! Už to víme. Protože hvězdy září 

mnohokrát více, než můžeme vidět nebo si představit.  

Verča a Anička, 5.A  



BŘEZEN 

Výstava Příběh planety Země 
V pondělí 1. 3. 2010 jsme navštívili výstavu Příběh planety 

Země v Národním muzeu. Do dvojic jsme dostali pracovní 

listy. Dozvěděli jsme se, proč se nepotkal medvěd a tučňák, 

o nálezu příbramského meteoritu, jak dlouho trvá oběh 

jednotlivých planet kolem Slunce a  mnoho dalších 

informací. Nejvíce se nám líbil model sopky, simulace 

zemětřesení a exponát meteoritu ze Švédska. A co nás 

překvapilo? Počet návštěvníků. Tolik předškoláků, dětí školou povinných a rodičů 

s malými dětmi jsme opravdu nečekali.  

Žáci 8.A,B 

Dobříšští hasiči zavítali do naší školy 
V pátek 12. března 2010 navštívili naši školu 

profesionální hasiči ze stanice Dobříš, HZS Příbram. 

Se žáky 2. A a 6. A besedovali o požární ochraně v 

rámci projektu nazvaného Hasik CZ – Preventivně 

výchovná činnost v oblasti požární ochrany 

a ochrany obyvatelstva. V prvním ze tří tématických 

bloků se hasiči formou her a praktických ukázek 

zaměřili na výstroj a výzbroj hasičů a používání 

telefonních linek tísňového volání. Děti si mohly 

například vyzkoušet, jak správně nahlásit požár 

a jaké jsou zásady první pomoci. Zato, že žáci pohotově reagovali na dotazy hasičů 

a projevovali výborné znalosti v oblasti požární 

ochrany, obdrželi mnoho propagačně-výchovného 

materiálu, jako jsou omalovánky, vystřihovánky 

a samolepky s hasičskou tématikou. Na závěr si 

žáci vyzkoušeli pravou požární helmu a už se těší na 

další setkání. 

 



 ZZiimmnníí  oollyymmppiijjsskkéé  hhrryy  

Protože se v letošním roce  uskutečnily zimní olympijské hry a naše redakce 

i ostatní žáci školy je napjatě sledovali, rozhodli jsme se, že si o zimních olympijských 

hrách něco zajímavého zjistíme. A navíc ještě o naší úspěšné rychlobruslařce Martině 

Sáblíkové. 

Zimní olympijské hry jsou jednou z nejdůležitějších 

zimních sportovních událostí. Konají se každé čtyři roky. Vše 

začalo v roce 1924 ve francouzském Chamonix, kam byli 

sezváni sportovci na takzvaný „Týden zimních sportů“. Toto 

klání bylo zpětně roku 1925 označeno za 1. zimní olympijské 

hry.  

Do roku 1992, kdy proběhla 16. zimní olympiáda, se zimní hry 

konaly vždy v týž rok jako letní. Poté bylo rozhodnuto 

periodu zimních her posunout o polovinu vůči hrám letním, a 

tak se 17. ZOH konaly už v roce 1994. Další hry se opět 

konají ve čtyřletém cyklu.  

Zimní olympiádu zatím hostilo pouhých 10 států: čtyřikrát Spojené státy americké, 

třikrát Francie, dvakrát Itálie, Japonsko, Kanada, Norsko, Rakousko a Švýcarsko a 

jednou bývalá Jugoslávie a Německo.  

Předposlední hry byly uspořádány v roce 2006 v italském Turíně, poslední hry , které 

jsme bedlivě sledovali, se konaly v kanadském Vancouveru.  
          Robert Oliverius 

Martina Sáblíková  

Martina Sáblíková se narodila 27. května 1987 v Novém 

Městě na Moravě. Martina je česká rychlobruslařka 

specializující se na dlouhé tratě. Její kariéra je spjatá 

s bývalým rychlobruslařem a součastným trenérem 

Petrem Novákem, který ji k tomu sportu přivedl a jehož 

svěřenkyní je již od roku 1998. Od svých 14 let jezdí ve 

světovém poháru, v roce 2004 se poprvé kvalifikovala do 

elitní skupiny Světového poháru. V únoru 2006 se poprvé 

zúčastnila zimních olympijských her, při jejich zahájení byla českou vlajkonoškou. 

O měsíc později získala stříbrnou medaili na mistrovství světa juniorů.  

Od sezony 2006/2007 se pravidelně umisťuje na předních místech světového poháru, 

získala mnoho medailí na mistrovství Evropy i světa. V letech 2007 a 2009 se stala 

sportovkyní roku České republiky. V letošním roce 2010 vybojovala dvě zlaté medaile 

(3000 m a 5000 m) a bronzovou medaili (1500 m) na zimních olympijských hrách ve 

Vancouveru. Je také držitelkou několika světových juniorských i seniorských rekordů. 

Martina Sáblíková je tak nejúspěšnějším závodníkem v české rychlobruslařské historii.  

                                                                             Napsala: Tereza Máchová, 7. B
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Draci 

    úvod 
   

   

Draci jsou tajemná stvoření, která jsou spíše bájná než skutečná. 

V řecké mytologii je nejznámější drak „Hydra‘‘. 

 

 

Popis: Tělo - Často dvě křídla, dvě až čtyři nohy, dlouhý ocas, na hlavě má často 

 Rohy, v čelisti má 20cm až 25cm dlouhé zuby a na konci nohou má prsty 

tři nebo čtyři s drápy o 10cm. 

 

Hydra 
Hydra byla obávanou stvůrou z řecké mytologie. Podle jedné báje ji zabil syn 

boha Zeuse (Dia) Herakles (Herkules). Také je známo, že když Hydře byla sťata 

hlava, narostli jí další dvě, což by mohlo být Heraklovy osudným. Pokud by do 

krku sťaté hlavy nezabodl zapálenou louči, brzy by ho napadly dvě nové.Nakonec 

se mu podařilo Hydru zabít, byl slavný po celém Řecku a mohl se vrátit na 

horu Olymp a žít se svým otcem Zeusem a matkou Hérou. 

                                                
Takto mohla vypadat Hydra 

http://hvezdy.astro.cz/obr/nazvoslovi/hydra.gif
http://hvezdy.astro.cz/obr/nazvoslovi/hydra.gif


 

        Drak zelený           

 

        Drak černý 

 

        Drak rudý 

 

        Drak zlatý 

 

        Drak modrý 

        Drak zelený 

              

 

          

        Drak bílý 

 
      Drak skvrnitý 

 

          Drak černý 

 

 
Draci mají hodně  

výrazné barvy pro začátek máme dva druhy draků. 

  

        <- zelený 

        modrý -> 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysoký je asi 6m s rozpětím křídel              Velká čelist s více než 46 zuby, z nich 

9m. Dospělost ve 136 letech.                   největší má 45cm výška až 5,5m a s roz- 

pětím křídel zhruba 8,7m. .  

 

!!! pokračování příště 

Ondra Štamberk 



Tajný deník Adriana Molea 
 

Tajný deník Adriana Molea je neobyčejně vtipná a humorná kniha anglické 

autorky Sue Townsendové. Dosáhla celosvětové obliby mezi dospívajícími i dospělými 

čtenáři. 

Vypravěčem příběhu je třináctiletý kluk Adrian Mole. V deníkových zápisech se tu 

odrážejí jeho domácí trable. Mluví se tu o vážných věcech - ale mluví se o nich 

s nádherným humorem a kouzlem svérázného klukovského pohledu na lidi a svět. 

Celá kniha je psána jako deník, do kterého skoro každý den přispívá kluk jménem 

Adrian Mole. Do jeho města se přistěhovala nová dívka jménem Pandora. Adrian se do ní 

okamžitě zamiloval. Avšak oba jsou z různých poměrů - Pandora je z bohaté a vážené 

rodiny, zato Adrian pochází z chudších vrstev. Jeho matka se odstěhovala se sousedem 

panem Lucasem, a nechala tak Adriana i jeho otce, kterého vyhodili z firmy na prodej 

akumulačních kamen, samotné. I přestože to Adrian nemá doma lehké, v kamarádství je 

to ještě horší: jeho kamarád Nigel mu přebere Pandoru. To ovšem ještě zvýší Adrianovu 

lásku k ní a začne jí psát básně. Mezitím se přihlásí jako samaritán a začne pečovat 

o starce jménem Bert Baxter. Nakonec začne chodit se svou životní láskou Pandorou, ale 

pohádají se, protože Adrian si začne s jinou dívkou. Tímto celá kniha končí, ale má 

několik pokračování a existuje i její muzikálová verze.  

Knihu vydala Mladá fronta v roce 1988. Toto dílo bylo vyhlášeno nejhumornější anglickou 

knihou desetiletí. 

Díky úspěchu prvního dílu deníkových zápisků čtrnáctiletého Adriana následovaly 

jeho zpovědi v dalších pěti pokračováních. Přes to, že jde o typický anglický humor, stal 

se Tajný deník Adriana Molea legendárním mezinárodním dílem. U nás byla kniha 

namluvena Vojtou Kotkem. 

vyhledal: David Šaller



 

Click-život na dálkové ovládání 

Hej lidi, tak tenhle film je fakt boží, na ten se musíte 
kouknout:-) 

Film je o tom, jak jeden pán má problémy se životem, a tak si 

koupí univerzální ovladač, který za něj udělá všechno např.: 

zastaví to, na co ukáže nebo ztiší osobu, na kterou ukáže, může 

se vrátit do minulosti, může přetočit čas atd...  

Využívá toho a posunuje se v čase, jak se mu líbí, jednou ale 

zjistí, že přeskočil rok a to mu zemřel otec a tak ho to hrozně 

mrzí. Ale ten čas už se nedá vrátit. A z ničeho nic mu dojde, 

že to s ovladačem přehnal a čas se přetáčí sám 

a přetočí ho do doby, kdy umírá.  

Nakonec ale zjistí, že to byl jen sen. Doma uvidí, že 

má na stole ten stejný univerzální ovladač, a tak ho 

vyhodí do koše, má pokoj a je spokojený. Ale víc se 

dozvíte ve filmu.  

 

The end 

 

David Tichý 

Rébusy 

BĚŽKA     PAMPE  

KY       PRA  

 

PETR     BEN   ONOŠ 

 



L  MOTIVA      VIZE 
   vyhledal: David Tichý 

 

Click-život na dálkové ovládání 

Hej lidi, tak tenhle film je fakt boží, na ten se musíte 
kouknout:-) 

Film je o tom, jak jeden pán má problémy se životem, a tak si koupí 

univerzální ovladač, který za něj udělá všechno např.: zastaví to, na co 

ukáže nebo ztiší osobu, na kterou ukáže, může se vrátit do minulosti, 

může přetočit čas atd...  

Využívá toho a posunuje se v čase, jak se mu líbí, jednou ale zjistí, že 

přeskočil rok a to mu zemřel otec a tak ho to hrozně mrzí. Ale ten čas už 

se nedá vrátit. A z ničeho nic mu dojde, že to s ovladačem přehnal a čas 

se přetáčí sám a přetočí ho do doby, kdy umírá.  

Nakonec ale zjistí, že to byl jen sen. Doma uvidí, že má na stole ten 

stejný univerzální ovladač, a tak ho vyhodí do koše, má pokoj a je 

spokojený. Ale víc se dozvíte ve filmu.  

 

The end  

David Tichý



 

KŘÍŽOVKA 
 

 

1. Jsme obyvatelé…                              

2. Prahou protéká… Vltava 

3. Anglicky je had…                               

4. Říká se: je zvědavý jako…                    

5. Opak mínusu je…                                

6. Nejmenší oceán na světě je…        

7. Krade jako… 

 

 

 

 

 

1. O rostlinách a zvířatech se učíte v… 

2. Opak ženy je… 

3. Vodní elektrárny vyrábí… 

4. Jedním z lidoopů je… 

5. Seno a… 

6. Zkratka pro Českou Republiku je… 

 

 

 
                                   KONEC SVĚTA 

Blondýnka je večer na pláži u moře a najednou začne na celé kolo řvát: 

,,Utíkejte! Rychle, zachraň se kdo můžeš! 

Za chvíli tu bude nepředsta- 

vitelně velká vlna! Moře se v celé šířce 

vylije ze svých břehů! Nastane 

konec světa!“ Lidé na hysterickou ženu 

nejdříve strnule zírají a pak 

se tomu divadlu všichni začnou hlasitě smát. 

Jeden turista se jí, za- 

držujíc smích, ptá: ,,A jak jste na tohle 

přišla, milá slečno?“ 

,,Vy jste tu katastrofu před chvílí neviděl? 

Slunce nám spadlo 

přímo támhle za obzorem do moře!“ 
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OBRÁZKOVÉ VTIPY 
 

 


