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                           POZDRAV Z REDAKCE 
Naši milí čtenáři, 
zdravíme Vás z naší redakce. Jsme potěšeni, že se s Vámi můžeme podělit o naši ra-
dost. Obdrželi jsme výsledky a diplomy z Celorepublikového kola soutěže ,,O nejlepší 
školní časopis roku“. Této soutěže se zúčastnilo celkem  159 redakcí z celé republiky, v 
naší kategorii jich soutěžilo 28. Naše umístění nás velice potěšilo. Za titulku - obálku - 
jsme získali krásné 2. místo, celkově jsme se umístili na 10. místě. 
Jsme moc rádi, že se nám práce v redakci daří, a důvodů k radosti máme letos skuteč-
ně hodně. Přibylo nám několik nových členů, samozřejmě stejně aktivních a šikovných 
jako byli ti již stávající. Máme zastoupení v každé třídě 2. stupně a 2 zástupce z 1. stup-
ně. Své zajímavé příspěvky nám pravidelně dodávají paní učitelky z MŠ a paní vychova-
telky ze školní družiny. Náš ,,výtvarník“ Josef Sodomka pro časopis maluje krásné ná-
padité obálky, které si v soutěži zasloužily 2. místo. 
 A jak se od letošního školního roku změnil celkový vzhled časopisu, to si jistě každý z 
Vás všiml. Barevný tisk časopisu si můžeme dovolit díky přízni našich sponzorů, kte-
rým touto cestou znovu velice děkujeme. Největší poděkování patří určitě paní Magdě 
Vašíkové, která vše koordinuje a celkově nám pomáhá s prací v redakci. Paní asistentce 
Petře Nekvindové děkujeme za pomoc s distribucí časopisu. Také velice oceňujeme 
přístup vedení školy, učitelského sboru i ostatních zaměstnanců školy, kteří nám po-
máhají tím, jak nám fandí. 
A samozřejmě největší díky patří Vám, našim čtenářům, za to, že si nás čtete pod lavi-
cí, i když se to nemá… 
Máme Vás všechny moc rádi a i nadále se budeme snažit, aby se Vám Šotek líbil. 
 
                                                            Za redakci časopisu Šotek Mgr. Jana Pavlovičová 
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                                SVATÝ VALENTÝN  

14. února najdeme v kalendáři jméno Valentýn. Romantický svátek zamilovaných, nebo 
svátek, při kterém slaví hlavně obchodníci? I když se dnes mnozí lidé na svátek sv. Va-
lentýna dívají především jako na zvyk importovaný ze Západu, ve skutečnosti má ryze 
evropské kořeny. Kdo ale byl svatý Valentýn, kterého oslavují všichni zamilovaní, se 
vlastně neví. Neví se ani to, čím si vysloužil své mučednictví. Neznáme místo ani da-

tum jeho narození a smrti.  Valentýn, kterého si 14. února připomínáme, byl podle vět-
šiny historiků pravděpodobně biskupem z Terni a žil ve 3. století. Legenda praví, 
že byl popraven kvůli lásce. Císař Markus Aurelius Claudius tehdy zrušil manželství, 
protože nechtěl, aby se muži rozptylovali od vojenských povinností. Jenže Valentýn 
mladé páry dál tajně oddával. Byl zatčen a 14. února 269 ho císař nechal popravit. Ale 
možná to také bylo se svatým Valentýnem trochu jinak, kdo ví? Legenda prý totiž ne-
musí vycházet ze skutečnosti.  Když v roce 496 papež Gelasius I. (492-496) poprvé sta-
novil uctívání svatého Valentýna na datum 14. února, prohlásil, že Valentýn patří mezi 
ty, jejichž jména jsou právem uctívána, ale jejichž činy zná pouze Bůh. Ani netušil, jak 
velká je to pravda. O tomto záhadném muži kolují legendy, jejichž pravdivost je nejed-
noznačná. A najdeme v nich také českou stopu. Poprvé byl 14. únor a Valentýnův svá-
tek spojován s romantickou láskou v díle Ptačí sněm od největšího básníka anglického 
středověku a politika Geoffreye Chaucera. Tato báseň byla napsána jako pocta k za-
snoubení patnáctiletého anglického krále Richarda II. s o osm měsíců starší princez-
nou Annou Českou, dcerou Karla IV. V této souvislosti je zajímavé, že ačkoliv byl sňa-
tek anglického krále s českou šlechtičnou uzavřen z politických důvodů, vzplanula prý 
mezi manželi velká láska.  
VALENTÝNSKÉ ZVYKY 
K Valentýnu se váže celá řada zvyků, které pomalu pronikají i do českého prostředí – a 
to zejména pod tlakem obchodníků. Jedná se především o společnou oslavu svátku za-
milovanými páry, darování valentýnských přáníček – vyznání lásky nazvané Valentýn-
ky. Nejstarší valentýnský vzkaz se váže k vévodovi Karlu Orleánskému, který napsal v 
roce 1415 z vězení v londýnské věži pozdrav své manželce. Poté se psaníčka rozšířila do 
celé Británie a v polovině 18. století i do Ameriky.  
A dárek k Valentýnu? 
Znáte ženu, kterou by nepotěšila kytice růží? Pokud si ta dotyčná nepotrpí na růže, 
zvolte jinou květinu. S kyticí neuděláte chybu! Originalitu dodáte kytici vzkazem. Jed-
noduché “Miluji Tě!” postačí.  
Chcete-li však  být básníkem, můžete se inspirovat těmito vzkazy: 
V obrovské kytici tajemství je skryto: Jako těm růžím sluší Ti to! 

Posílám květy, blankytné jak nebe. Říkají, lásko, chci už jenom Tebe!      

                                                                                                Lucie Zvolánková, Simona Marková 
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                               FESTIVAL FVTP 
 

Ve středu 9. 2. 2022 proběhlo okresní kolo Festivalu vědy a techniky v Pardubic-
kém kraji.  
Z naší školy se soutěže zúčastnili žáci z 8. B Jaroslav Šlégr, Tereza Janecká a 

Tomáš Košnar se svým projek-
tem: Využití metod dálkového prů-
zkumu Země v péči o krajinu na 
Prosečsku. 
Ve svém projektu se snažili pomocí 
metod dálkového průzkumu Země 
porovnat rozsah kůrovcové kalami-
ty v lokalitách na Prosečsku a na 
Žďársku. 
Na projektu pracovali od podzimu 
a pomáhali jim odborní konzultanti 
Mgr. Alexandr Prokop z Technecia 
a RNDr. Josef Lastovička PhD. 
(odborný konzultant, PřF UK Pra-
ha, katedra geoinformatiky).  
Vzhledem k epidemiologické situa-
ci se mohli žáci soutěže zúčastnit 
také formou online. My jsme nako-
nec zvolili tento způsob, a to po 
delším rozhodování,  ale také na 
přání rodičů. 
Žáci měli pouhé 4 minuty na rychlé 
představení svého projektu pomocí 

prezentace a posteru, který je podmínkou pro účast v soutěži.  
Vše zvládli perfektně a postoupili do krajského kola, které se uskuteční 16. - 17. 
3. v Pardubicích. 
Moc jim blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hod-
ně štěstí v kole krajském.                                                       Mgr. Andrea Boháčová 
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NADPIS 

Sem př ijde text č lá nku. 
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                                        FLORBALOVÝ TURNAJ 

Ve středu 22. 2. 2022 se florbalové družstvo mladších žáků naší školy pod vedením tre-
nérů Ondřeje Lašky a Lukáše Kusého zúčastnilo krajského kola ve florbalu. Kouzelné 
datum si budou určitě ještě dlouho pamatovat - v konkurenci 6 nejlepších týmů kraje 
se jim podařilo vybojovat 1. místo!!! Tím si zajistili postup na republikové finále, které 
se uskuteční 31. 3. v Praze.  Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                     

                           PŘEBOR ŠKOL VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ 

Dne 11. 2. 2022 se v Hlinsku na sjezdovce konal Přebor škol ve sjezdovém lyžování. Naši školu 
reprezentoval krásný počet 21 závodníků! Během závodů se všichni lyžaři zdokonalovali ve sjez-
du na druhém vleku a společně s rodiči si tak užili celé dopoledne. Gratulace patří každému 
závodníkovi. Všichni po závodu obdrželi na památku medaili, diplom a sladkou odměnu.  Krás-
né druhé místo ve své kategorii nejmladších žáků získal Martin Limanovský s časem 30,23. 
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci akce. Závodníkům za jejich nasaze-
ní a chuť závodit, jejich rodičům za ochotu své děti doprovodit, pořadatelům za uspořádání 
závodů a vedení naší školy, které účast na závodech podpořilo. Celou akci jsme si všichni užili a 
už se těšíme na další ročník, kde rozhodně nebudeme chybět.             Mgr. Zuzana Nováková 

 

S 

P 

R 

T 

O 



                                   MASOPUST 
 
Masopust je tradičně spojený s dobrým jídlem, tancem a všeobecným veselím. Kromě toho je 
spojený i s tradičními reji masek, jejichž část se dostala až na seznam nehmotných památek 
UNESCO. Největší část masopustního veselí se soustředí do posledních dnů před popeleční 
středou. 

Tučný čtvrtek - 24. únor. K Tučnému čtvrtku patří hody. Na vesnicích se s tímto dnem pojí 

zabijačky a hodovalo se tak na jitrnicích, jelitech nebo vepřové pečeni se zelím. Jinde na stole 
nesměla chybět pečená kachna. To vše se zapíjelo pivem nebo kořalkou. K tučnému čtvrtku 
ovšem patří i sladké tradice. Typické byly především smažené koblihy a tzv. ,,boží milosti“. 

Masopustní neděle - 27. únor. Největší zábavy se ovšem odehrávaly až na Masopustní neděli. 

Nejdříve se rodina sešla k bohatému obědu a následně se vyráželo na tancovačku. Ta se nezříd-
ka protáhla až do rána. 

Masopustní pondělí - 28. únor. V pondělí se často odpočívalo po protancované nedělní noci, 

nebylo to ale pravidlem. V některých vesnicích se během pondělí pořádaly tzv. ,,mužovské“ 
bály. Na tuto taneční zábavu ovšem měly přístup pouze manželské páry. 

Masopustní úterý - 1. březen. Poslední den před masopustní středou patřil rejům masek. Ty 

se seřadily do průvodu a vyrazily na obchůzku, při které nevynechaly žádný dům ve vsi. U kaž-
dého stavení se zastavilo, pilo, zpívalo a tancovalo. Masky v průvodu měly zároveň různý vý-
znam. 
Konce průvodu byly různé. V některých vesnicích se chodila zakopávat basa, na znamení, že si 
na ni nikdo nezahraje, jinde se vynášela maska Masopusta na márách, jinde se na závěr popra-
vila maska kobyly nebo zastřelil medvěd. 
Zábava pak pokračovala do večera, ale nikoli přes půlnoc. S příchodem popeleční středy totiž 
začínal tradiční půst. 

MASOPUSTNÍ MASKY A JEJICH VÝZNAM: 
Masky se dělí na červené a černé. Masky se navíc často předávaly v rodinách z otce na syna. 

ČERVENÉ MASKY: Červených masek má být šest. Oblékají si je svobodní mládenci a jde 

o Strakatého, Ženušku a čtyři Turky. 
Strakatý – Masku tvoří bílé kalhoty a halena pošité barevnými odstřižky látek, špičatá papírová 
čepice, bič a píšťalka ke svolávání masek. Celý průvod vede a u každého dumu žádá o povolení 
zahrát. Říká se mu také laufr. 
Ženuška – Do ženských šatů se pro tuto masku převléká muž. Součástí masky je i košíček na 
peněžité dary. Ženuška má doprovázet Strakatého při vedení průvodu. Zároveň ovšem tančí 
s Turky. 
Turci – Součástí průvodu jsou čtyři Turci. Dva z nich jsou oblečení modře a dva červeně. Bě-
hem průvodu mají za úkol před každým domem tancovat, aby byla dobrá úroda. 

ČERNÉ MASKY: Černé masky oblékají pouze ženatí muži. Na rozdíl od červených masek 

navíc není nijak omezen jejich celkový počet. 
Slaměný – maska slaměného je jediná, kterou je třeba vyrobit každý rok znovu. Tvoří ji vesta, 
rukávy a sukně. Kromě toho mají slaměný roh, kterým oznamují začátek reje. Během pochůzky 
se snaží přihlížejícím začernit tvář. Ženy se naopak snaží vytrhnout z masky stéblo slámy. Po-
kud se takové stéblo dá do podestýlky k husám, mají se dobře vyvést housata. 
Kobyla – masku tvoří vyřezávaná hlava koně a přehoz připevněný k obruči. Na Hlinecku je tato 
maska symbolem masopustu a na závěr reje je zabita Rasem, čímž dochází k očištění vesnice 
od zlého. Během pochůzky pak honí diváky. 
Ras – Masku tvoří bílý kabát a kalhoty s různými doplňky. Během průvodu léčí diváky nebo 
s nimi obchoduje. Na závěr je pak jeho úkolem zabít kobylu, ještě předtím jí ovšem přečte její 
provinění, v těch byly často obsaženy narážky na prohřešky obyvatel vesnice. 
Žid – Masku tvoří záplatovaný kabát s ozdobami, klobouk a obličejová maska s velkým nosem 
a brašna s drobnými předměty. Během průvodu masek holí dřevěnou břitvou přihlížející, nebo 

je češe a nechává si za to zaplatit, 
případně přihlížejícím prodává před-
měty ze své brašny. 
Kominík – Maska kominíka nosí čer-
né kalhoty, halenu a bílou čepici. 
Zároveň mívá březovou metličku, 
kterou prohání děti a během obchůz-
ky prohlíží kamna.  
Na zádech pak má mít dva ciferníky, 
kdy jeden značí začátek a druhý ko-
nec průvodu.                           
 
                               Tomáš Košnar 
                               Matyáš Albrecht 

 

 

https://www.dama.cz/clanek/masopust-vite-kdy-probiha-znate-jidla-a-zvyky-s-nim-spojene


                                                            KARNEVAL  
  
Co je to Karneval? Karneval může být besídka ve školce, kde děti soutěží o nejhezčí kos-
tým, ať už  šaty nejoblíbenější filmové princezny nebo převlek Supermana. My se ale zamě-
říme na širší význam tohoto slova. 

Karneval je pevně usazený v kalendáři pro 
celý svět, i když ne každý ví, k čemu se roz-
ptyl mezi svátky Třech králů v lednu a Pope-
leční středou v únoru vztahuje. Ano, Karne-
val nebo Masopust kraluje lednu a únoru a 
musí končit nejpozději na Popeleční středu. 
Tento pohyblivý svátek totiž otevírá 40tiden-
ní půst, který uvádí největší křesťanské svát-
ky – Velikonoce. V duchu křesťanské tradi-
ce je třeba se uskromnit, a veselé hodování 
nebo tanec v maskách jsou v čistém rozporu 
s postním obdobím. 
Karneval slavily ještě před křesťanstvím i 

některé slovanské kmeny nebo starověký Řím, karneval tak měl jako hodně jiných svátků 
ve své podstatě praktický základ. Končící zima předznamenává skromné období, kdy se 
čeká na první novou úrodu. Dobře se najíst a udělat si zásoby není na škodu a neméně dů-
ležité je také načerpat vzpruhu dobrou náladou a společností. V základu slova najdeme 
„carni vale“ tedy rozloučit se s masem. A takovému loučení dělá dobře i dostatek alkoholu, 
pečených lahůdek a sladkostí. Karneval tedy v různých zemích a s různou duchovní oporou 
vždy znamenal hodování a uvolněnou zábavu před dobou mírnou a skromnou. 
Karneval se slaví ve Skandinávii, v Rusku, 
v celé Evropě. Kde má ale tento svátek 
původ, proč a kdy se Karneval slaví a jak 
je možné, že je tolik oblíbený a dodnes 
živým svátkem po celém světě?  
Trošku jiný pohled, možná elegantnější, 
nabízí Benátky, město plující v laguně. 
Karneval je obrovským pestrým svátkem 
Benátek, ve kterém se snoubí ladné mas-
ky a elegantní gondoly. Celý rok si může-
te v Benátkách koupit tajemné masky, 
porcelánově dokonale hladké obličeje 
zdobí pera vzácných ptáků, perly nebo zlacené ornamenty. V době karnevalu však tyto 
křehké masky ožívají a obarví město směsicí barev v životní velikosti. Dámy nosí nabírané 
sukně ze sametu a krajek. Pány v dlouhých pláštích a kloboucích zdobí vyšívaný brokát. 
Inu, Benátčané vsadili na anonymitu, pod krásnou maskou se snadno ukryl kdokoliv a noč-
ní dobrodružství nabízelo tolik lákavých možností… 
Benátky stojí za návštěvu kdykoliv, v době karnevalu vám však doslova seberou dech. I prá-
vě proto si cestu v tomto termínu musíte dostatečně předem rezervovat, nebudete jediní, 
kdo po romantickém dobrodružství zatouží. 
Zatímco na severní polokouli se karneval loučí s dobrým jídlem a vyhlíží jaro, v jižní Ameri-
ce vrcholí letní sezóna. Plné plážové bary a hotely se těší na pětidenní svátek. Krásné štíhlé 
a dokonale opálené tanečnice oblékají neuvěřitelné kostýmy, a vstupují na sambodrom! 

Sambodrom je pastvou pro 
oči a hudba přehluší nadše-
ní tisíce diváků. Nejlepší 
školy samby předvádějí ale-
gorické vozy, nejkrásnější 
tanečnice oblečené do pes-
trého peří a blyštivých cetek  
rok pilovanou důmyslnou 
choreografii. Každý z pěti 
dnů se věnuje určité katego-
rii a svátek uzavírá přehlíd-
ka mistrů.   
 
Sandra Schejbalová 
Samuel  Urban 
 

 

https://partyworld.cz/eshop/1149-historicke
https://partyworld.cz/eshop/?search=pe%C5%99%C3%AD
https://partyworld.cz/eshop/?search=pe%C5%99%C3%AD


Jak jsme Vám slíbili, pokračujeme v rozhovorech s našimi novými pány učiteli. 
Tentokrát nám ochotně a trpělivě odpovídali na naše všetečné otázky p. učitel Samuel 
Meszáros a p. učitel Petr Hromádka. Děkujeme jim za rozhovor. 
                                                                                                               Jaroslav Šlégr, Tomáš Schejbal 

1. Pane učiteli Meszárosi, jakou střední školu jste studoval? 

Vystudoval jsem Střední školu technickou a dopravní Gustava Habrmana v České Tře-

bové. 

2. Jak to je dlouho, co jste byl žákem naší školy? 

Bude to 5 let. 

3. Jak se vám na naší škole libí? 

Jsem tu velice spokojený, je tu moc milý kolektiv. 

4. A co žáci, oblíbil jste si je? 

Ano, oblíbil. 

5. Raději učíte nebo pracujete jako správce sítě? 

Správce sítě byla moje vysněná práce v oboru, avšak během pár měsíců vyučování jsem 

zjistil, že mě ještě víc baví někoho učit. 

6. Chutná Vám v naší školní jídelně? 

Ano chutná, vaří tu velice dobře. 

7. Jaké máte zájmy? 

Rád sportuji. 

8. Hrajete i videohry? 

Ano, jedna z mých nejoblíbenějších her bude navždy Skyrim: V a momentálně nejčas-

těji hraji CS: Global Offensive. 

9. Jaké máte plány do budoucna? 

Můj plán do budoucna se týká rozsáhlejší digitalizace naší školy, aby byla práce s počí-

tači příjemnější jak pro žáky, tak pro učitele. 

10. A jedna indiskrétní otázka na závěr – naše děvčata velice zajímá – jste zadaný?

Možná touto odpovědí někoho zklamu, ale ano,  jsem zadaný. 
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1. Pane učiteli Hromádko, jakou střední školu jste studoval? 
Studoval jsem na Střední průmyslové škole stavební v Hradci Králové. 

2. Jaký obor studujete teď na vysoké škole? 

Studuji obor  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání a  Biologie, geologie a 
environmentalistika se zaměřením na vzdělávání. 

3. Proč jste se rozhodl stát učitelem? 

 Mojí velikou motivací je moje babička J. Nešetřilová, která zde učila právě tělovýchovu, 
chtěl bych po ní převzít “žezlo”. Za další je to hlavně sport, který mě provází téměř každým 
dnem. Dnešní doba se obrovsky posunula dopředu, mladí se nejvíce baví u technologií 
dnešní doby a stane se málokdy, abych viděl, jak si hrají na hřištích a venku. Chtěl bych je 
motivovat a povzbudit v nich hlavně sportovního ducha. Biologie je se sportem velmi blízce 
spjata, a tak bych jim to chtěl předávat. 

4. Jak to je dlouho, co jste byl žákem naší školy? 

Letošním rokem je to už 8 let. 

5. Jak se vám naše škola, a hlavně tělocvična, líbí? 

Škola se mi moc líbí. Rekonstrukci oceňuji a myslím si, že je to super krok pro budoucnost.  
Kolektiv kolegů je skvělý, rád se od nich učím. Z nové haly a náčiní jsem nadšen. Myslím, 
že pro každého tělocvikáře by takové cvičiště bylo obrovským potěšením. 

6. Chtěl byste na naší škole zůstat i po dokončení studia? 

Ano, chtěl.  

7. Jaké sporty děláte? 

Mezi mé hlavní sporty, které provozuji aktivně a pravidelně, řadím fotbal a cvičení 
v posilovně. Nicméně mám rád jakýkoliv sport.  

8. Co jinak děláte ve volném čase? 

Hodně se věnuji již zmíněnému sportu. Potrpím si na regeneraci v podobě masáží, saun a 
bazénu. Dbám na zdravý jídelníček, takže si každý den vařím, což stojí spoustu času. Ob-
čas v době volna sleduji seriály a sportovní utkání.  

9.  Jaké máte plány do budoucna? 

Hlavní cíl je dostudovat vysokou školu a plně se věnovat práci u nás ve škole. Mým snem je 
otevřít si fitness centrum společně s regeneračními prostory. To je však velmi daleká bu-
doucnost. 

10. A opět indiskrétní otázka na závěr – pro naše děvčata – jste zadaný? 

Tato otázka mě rozesmála.  Jsem nezadaný.  
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                                           OLYMPIJSKÉ HRY 

Zimní olympijské hry (též zimní olympiáda, zkráceně ZOH) jsou jedna z nejdů-
ležitějších zimních sportovních událostí. Konají se každé čtyři roky. 
Vše začalo v roce 1924 ve francouzském Chamonix, kam byli sezváni sportovci 
na Týden zimních sportů. Toto klání bylo zpětně roku 1925 označeno za I. zim-
ní olympijské hry. Další hry následovaly vždy po čtyřech letech, ve stejných le-
tech jako letní olympiáda. V letech 
1940 a 1944 se ZOH měly konat v 
japonském Sapporu a v italské 
Cortině d'Ampezzo, ale obě tyto 
akce byly zrušeny kvůli probíhající 
druhé světové válce. Roku 1976 měl 
původně pořádat hry americký 
Denver, jenže ten to odmítl pro-
střednictvím státního referenda. 
Pořadatelstvím her byl tedy pově-
řen rakouský Innsbruck, který stále 
ještě udržoval infrastrukturu od ZOH 1964. Do roku 1992, kdy proběhla 16. zim-
ní olympiáda, se zimní hry konaly vždy v týž rok jako hry letní. Poté bylo roz-
hodnuto 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 13 států: čtyřikrát Spojené státy americké, třikrát 
Francie, dvakrát Itálie, Japonsko, Kanada, Norsko, Rakousko a Švýcarsko a jed-
nou Čína, Jižní Korea, Jugoslávie, Německo a Rusko. 
Existují také různé symboly a rituály, včetně vlajky, pochodně, hymny či slav-
nostních ceremoniálů na úvod a na závěr každých OH. 

OLYMPIJSKÉ KRUHY 

Největším olympijským symbolem jsou Olympijské kruhy, které jsou vzájemně 
propojeny. Pět kruhů představuje pět 
kontinentů spojených olympijskou myš-
lenkou, šest barev (včetně bílého podkla-
du) barvy všech národů světa.  Existuje 
obecný názor, že kruhy představují jed-
notlivé kontinenty, ale není tomu tak. 
Baron de Coubertin vnímal kruhy a bar-
vy jako dva nezávislé symboly a MOV 
výslovně uvádí, že žádný z kruhů nere-
prezentuje konkrétní kontinent. Olym-
pijské kruhy jsou součástí olympijské 

vlajky, která má bílý podklad a v jejím středu je umístěno pět olympijských kru-
hů. 
Zatím poslední hry byly uspořádány v únoru 2022 v čínském Pekingu, který se 
tak stal vůbec prvním městem, jež hostilo letní i zimní 
olympijské hry.  
V Pekingu proběhla olympiáda již podruhé. První olym-
pijské hry se v tomto městě uskutečnily v roce 2008. 
 

MASKOT OLYMPIJSKÝCH HER 
Panda Bing Dwen Dwen je maskotem zimních olympij-
ských her v roce 2022. Vybrán byl z tisíců čínských ná-

vrhů ve 35 zemích světa. „Bing“ (冰) znamená v čínštině 

led a má naznačovat čistotu a sílu.  
 
     Matyáš Tobiáš, Pavel Pešata,  Ondřej Pešek , Filip Pešek 
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                                                            NAŠE VÍTĚZKY 

Z naší olympijské výpravy se vyznamenaly Ester Ledecká a Martina Sáblíková.            

ESTER LEDECKÁ (* 23. března 1995 Praha)  

Česká snowboardistka a alpská lyžařka. Na Zimních olympijských hrách 2018 v 
Pchjongčchangu získala dvě zlaté medaile, když nejprve 
vyhrála superobří slalom v alpském lyžování a o týden 
později ovládla paralelní obří slalom na snowboardu. 
Jako první sportovec v olympijské historii tak vyhrála na 
jedné zimní olympiádě disciplíny s různým vybavením. 
Po Anfise Rezcovové se stala druhou olympioničkou, 
která získala zlaté medaile ve dvou různých sportech, a 
vůbec první ženou, které se to podařilo na jedněch zim-
ních olympijských hrách. Je i první z českých alpských 
lyžařů, kdo vyhrál olympijské zlato, a prvním olympioni-
kem v historii startujícím v lyžařských i snowboardových 
disciplínách. Na Zimních olympijských hrách 2022 v 
Pekingu obhájila prvenství ve snowboardingovém para-
lelním obřím slalomu. Třetí zlatou medailí vyrovnala 
český rekord rychlobruslařky Martiny Sáblíkové ze zim-
ních her. Jako jediní čeští sportovci také obě dokázaly obhájit vítězství na zimní olym-
piádě. Ve snowboardingu je také mistryní světa z paralelního a obřího paralelního sla-
lomu. V sezónách 2015/2016–2018/2019 čtyřikrát po sobě vyhrála celkové hodnocení 
paralelních disciplín ve Světovém poháru. 
V letech 2016–2018 a 2020 vyhrála anketu Král bílé stopy. V říjnu 2018 zvítězila v anketě 
Armádní sportovec roku. Dne 28. října 2018 jí prezident Miloš Zeman udělil Medaili Za 
zásluhy a na konci olympijského roku převzala titul Sportovec roku 2018; tuto anketu 
vyhrála s rekordním náskokem 759 bodů.  

 
MARTINA SÁBLÍKOVÁ (* 27. května 1987 Nové Město na Moravě)  

 
Česká rychlobruslařka specializující se na dlouhé tratě 3000 a 5000 m. Je trojnásobnou 
olympijskou vítězkou, mnohonásobnou mistryní světa a Evropy, držitelkou několika 
světových rekordů. Několikrát také vyhrála mistrovství České republiky v rychlobrusle-
ní. V dětství hrávala basketbal, k rychlobruslení ji v 11 letech přivedl trenér Petr Novák, 
jehož svěřenkyní je doposud. Na mezinárodní scéně působí od jara 2002, kdy se poprvé 
zúčastnila mistrovství světa juniorů. Na podzim téhož roku zajela první závody Světo-
vého poháru; do jeho elitní divize se začala prosazovat v roce 2004. Přelomem v její ka-

riéře se stala sezóna 2005/2006, kdy se zúčastnila Zimních 
olympijských her v Turíně (zde na trati 5000 m skončila 
čtvrtá) a na mistrovství světa juniorů získala stříbrnou me-
daili. Od roku 2007 její sbírka medailí výrazně narostla – z 
mistrovství Evropy si postupně přivezla pět zlatých, tři stří-
brné a čtyři bronzové, na mistrovstvích světa na jednotlivých 
tratích vybojovala šestnáct zlatých a šest stříbrných, na mis-
trovstvích světa ve víceboji pět zlatých, dvě stříbrné a jednu 
bronzovou. Na Zimních olympijských hrách ve Vancouveru 
zvítězila na tratích 3 a 5 km, v závodě na 1500 m byla třetí. 
Pro další olympijskou medaili, stříbrnou, si dobruslila na 
distanci 3000 m na Zimních hrách v Soči a o několik dní 
později obhájila olympijské zlato v nejdelším, pětikilome-
trovém závodě. Jeden cenný kov přidala na ZOH 2018 v 

Pchjongčchangu, kde na trati 5000 m vybojovala stříbro, a na ZOH 2022 v Pekingu, 
kde na stejné distanci získala bronzovou medaili. V sezónách 2006/2007–2016/2017 
vládla ve Světovém poháru závodům na 3 a 5 km, jejichž celkové hodnocení jedenáct-
krát po sobě vyhrála. Další dvě prvenství přidala, po jednoleté přestávce, v ročnících 
2018/2019 a 2019/2020.  
 
                                                                             Michaela Kynclová, Miroslav Hrabovský                                                                 
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                                      ÚNOR V MŠ 

                            HUDEBNÍ TÝDEN 
Při hudebním týdnu jsme se věnovali hudebním nástrojům, tanci a společenské 
etiketě.  
Děti vytvořily vlastní kapelu a zahrály si na známé Orffovy nástroje nebo si vy-
zkoušely hraní i na netradiční nástroje, které dostaly od Ježíška (zvonky, den-
drofon nebo plastové trubky).  
I v tanci byly děti šikovné. Seznámily se s polkou, mazurkou, country či ptačím 
tancem. Úsměvný byl pro děti tanec „plouživý“.  
Škoda jen, že nevyšel plánovaný taneční bál.  
V rámci našeho celoročního projektu Rok stromů se děti dozvěděly, které stro-
my mají vhodné dřevo na výrobu hudebních nástrojů a jak se vyrábí třeba kyta-
ra.  
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                                                  NAŠE TĚLO 

V únoru jsme se věnovali poznávání lidského těla.  
Děti se seznámily s tím, jak lidské tělo funguje.  
Poznaly, co je to kostra, svaly, klouby, vnitřní orgány, jaké mají smysly nebo jak 
správně pečovat o tělo, aby bylo zdravé.  
Na toto téma jsme volně navázali tématem Ve zdravém těle zdravý duch a zim-
ní sporty.  
Proto nás také nedávno probíhající olym-
pijské hry v Pekingu inspirovaly k olympij-
ským hrám v mateřské škole, o kterých se 
více dozvíte v příštím čísle. 
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                           ÚNOR VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

 
V tomto měsíci jsme se věnovali tématu Zdravý životní styl.  

Sledovali jsme zimní olympiádu, poznávali jsme naše sportovce a sporty, ve kte-

rých nás v Pekingu reprezentovali.  

Děti si při tvorbě obrázků vyzkoušely různé netradiční techniky.  
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                                        NAŠE GALERIE   
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Tisk únorového čísla ŠOTKA finančně zajistila společnost 

Obuv SANTÉ Proseč s.r.o.,  

která se zabývá výrobou a prodejem zdravotní obuvi. 

Firma SANTÉ nabízí dámskou, pánskou a dětskou obuv  

v různých vzorech a barvách. Zdravotní pantofle, sandály i celoroční 

boty se vyrábějí v Proseči.  

Za tuto podporu společnosti Obuv SANTÉ Proseč velmi děkujeme! 
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