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Úvodníček  

Ahoj, kamarádi,   

letos popáté se hlásíme se Šotkem. Tentokrát je časopis tematicky zaměřen na 

Portugalsko. Můžete se těšit na rozhovor jak s panem asistentem René Součkem, 

tak i s třeťáky, na tvořivé psaní, významné prosincové události, portugalské 

osobnosti, pranostiky, luštění a rébusy. Uprostřed časopisu máte soutěžní listy s 

kvízy a křížovkami. Těšíme se na vaše odpovědi. Pokud se i ty budeš chtít přidat 

do naší redakce, neváhej! Kontaktuj buď svého třídního učitele, nebo přímo 

redakční radu – paní učitelku Bendovou. Své příspěvky do Šotka můžete posílat 

rovnou na adresu nadezda.bendova@zsostasov.cz.  

Budeme se těšit na vaše odpovědi.  
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Rozhovor s panem asistentem René Součkem 

1. Jaké školy máte vystudované? 
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Po gymnáziu v Náchodě jsem šel do Prahy studovat angličtinu – překladatelství a 

tlumočnictví a čínštinu na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, přičemž čtvrtý rok 

studia probíhal na vysoké škole Zhong Guo Renmin Daxue v Pekingu. Čínštinu ale už 

aktivně nedělám, posledních 15 let jsem se věnoval podnikání.  

2. Chcete zůstat u pozice asistenta nebo chcete být učitelem?  

To je dobrá otázka. Protože si tento rok dodělávám i pedagogickou kvalifikaci, chtěl 

bych časem práci asistenta kombinovat s výukou. 

3. Jakou hudbu rád posloucháte?  

Líbí se mi víc žánrů. Na základní škole jsem každé ráno před odchodem do školy 

poslouchal Beethovenovy symfonie, na střední jsem přesedlal na black metal, na vysoké 

zase na techno a house. Ale teď ve středním věku (LOL) se už spíš vracím ke 

klasičtějším hitům třeba od Depeche Mode, Elánu nebo Laibachu. 

4. Jaký typy filmů máte rád?  

Jako dítě jsem miloval filmy s kung-fu tématikou, kvůli kterým jsem vlastně začal 

studovat čínštinu. Mám rád akční filmy z 80. a 90. let s Arnoldem Schwarzeneggerem, 

české filmy ze 60. let a skandinávské detektivky. Ale na filmy se moc nedívám - 

posledních 10 let na to není potřebný čas a hlavně klid, protože televizi většinou 

„okupují“ moje děti. 

5. Jaký je váš nejoblíbenější film?  

Nejradši mám Predátora právě se „Švácou“ z roku 1987, protože kromě permanentní 

akce má děsivou atmosféru džungle s neviditelným netvorem. A také se mi líbí filmy 

Avalon, eXistenZ nebo Matrix, protože jsou o herním světě a virtuální realitě, která se 

pro mladou generaci mnohdy stává atraktivnější než realit opravdová. 

 

 

6. Jaké knihy čtete rád? 

Během studia jsem četl desítky knih každý rok, ale jak přišla rodina a práce, tak se moje 

četba „smrskla“ na pár knížek ročně. Čtu převážně starší detektivky, hlavně od 

Raymonda Chandlera nebo švédské dvojice Sjöwallová/Wahlöö. Líbí se mi Hermann 
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Hesse, od kterého jsem přečetl všechno. Ale nejvíc jsem přečetl naučné literatury, hlavně 

z oblasti psychologie a sociologie. 

7. Co rád děláte ve volném čase?  

Jezdím na kole, nejčastěji na skládačce. Před třemi lety jsme se také s kamarádem 

rozhodli každý rok projet nějakou evropskou cyklostezku, zatím máme za sebou 

Dunajskou od Pasova do Budapešti a Rýnskou ze Štrasburku do Frankfurtu. Hodně 

cestuji s rodinou, hlavně do Německa, protože se mi líbí německý smysl pro 

organizovanost, pořádek a zdvořilost. Mám rád taky sport, pravidelně běhám a 

organizuju tréninky parkouru, kam chodí trénovat i kluci z této školy a kde si i já 

parkour zatrénuju.  

8. Jaké je vaše oblíbené jídlo? 

Nejvíc mi chutnají čínská, indická a vietnamská jídla a také sushi, asi je to dané mojí 

zkušeností s Dálným východem. 

9.  Máte nějaký cíl, sen?  

Chtěl bych se stát dobrým učitelem, tak to je asi moje vize pro příštích 20 let aktivního 

profesního života. Pak už zřejmě budu muset odejít do důchodu (LOL).  

10. Umíte hrát na nějaký nástroj?  

Bohužel ne a obdivuji lidi, kteří to umí. Líbilo by se mi umět hrát na klavír a ještě víc na 

varhany, ale nejsem si jistý, jestli v tomhle životě ještě budu mít energii a čas se to naučit 

(LOL). 

 

 

                                                                                     Děkujeme za rozhovor. 
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                                                               Autorka: Ester Vele, foto: rodina 
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 Rozhovor s Martinem Maškem  

1. Kolik je ti let?  

Je mi 8 let. 

2. Kdy máš narozeniny?  

Mám narozeniny 4. května.   

3. Máš sourozence?  

Ano, mám dvě sestry. Jmenují se Klára a Adéla. 

4. Chováš doma zvířata?  

Ano, mám doma psa. 

5. Co bys chtěl dělat, až budeš dospělý?  

Chtěl bych být youtuberem.  

6. Jaká je tvá oblíbená barva? 

Moje oblíbená barva je modrá. 

7. Jak si představuješ ideální víkend? 

Ideální víkend je pro mě být s rodinou. 

8. Co rád děláš ve volném čase? 

Hraji na PS4. 

9. Co jíš nejraději? 

Nejraději jím špagety. 

10. Jaká je tvá oblíbená kniha? 

Má oblíbená kniha je Honzíkova cesta od Bohumila Říhy. 

 

                                            Autor: Filip Kazda, foto: Eliška Václavíková 

 

Rozhovor s Anežkou Fořtovou 
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1. Co děláš ve volném čase?  

          Chodím ráda na výlety. 

2. Kdy máš narozeniny?  

          Narozeniny mám 31. července. 

3. Kolik je ti let?  

          Je mi 8 let.  

4. Co jíš nejraději?  

           Nejraději jím pizzu.  

5. Umíš vařit?  

           Ano, umím vařit podle receptů. 

6. Jak si představuješ ideální víkend?  

          Celý den vyrábět. 

7. Máš sourozence?  

          Ano, mám sestry Adélku a Aničku. 

8. Co by sis chtěla dělat, až budeš dospělá?  

           Chtěla bych být vychovatelkou. 

9. Jaká jsou tvé oblíbená barva?  

          Mé oblíbená barvy jsou zelená a modrá. 

     10. Máš doma zvířata?  

           Ano, mám psa. 

11. Jaký je tvůj oblíbený film? 

      Mým oblíbeným filmem jsou Přátelé. 

12. Jaká je tvá oblíbená hra? 

     Twister. 

                               Autorka: Emma Gajdošová, foto: Eliška Václavíková 
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Rozhovor s Klaudií Kukučiarovou 

1. Kolik je ti let? 

Je mi 8 let. 

2. Kdy máš narozeniny?  

Narozeniny mám 1. prosince. 

3. Co rád děláš ve volném čase?  

Dívám se na televizi.  

4. Jaká je tvá oblíbená barva? 

Moje oblíbená barva je růžová. 

5. Co jíš nejraději? 

Nejraději jím řízek s kaší. 

6. Co by sis chtěla dělat, až budeš dospělá? 

Chtěla bych být veterinářkou. 

7. Máš sourozence?  

Ano, mám sestru Zuzanu. 

8. Jak si představuješ ideální víkend?  

Čtu si knihu.  

9. Co umíš vařit?  

Umím uvařit míchaná vajíčka.  

10. Máš doma zvířata?  

Ano, mám morče. 

 

 

 

                                   Autorka: Bára Ženíšková, foto: Eliška Václavíková 
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Rozhovor s Dominikem Valtrem 

1. Kolik je ti let?  

Je mi 8 let.  

2. Kdy máš narozeniny?  

Narozeniny mám 25. prosince.  

3. Jaká je tvá oblíbená barva?  

Má oblíbená barva je modrá.  

4. Máš doma zvířata?  

Ano, mám králíka.  

5. Jak si představuješ ideální víkend?  

Výlety na skály.  

6. Máš sourozence?  

Ano, mám bratra Štěpána.  

7. Co bys chtěl dělat, až budeš dospělý?  

Chtěl bych řídit autobus.  

8. Umíš vařit?  

Ne, neumím vařit.  

9. Co jíš nejraději?  

Nejraději jím jablka.  

10. Co děláš ve volném čase?  

Navštěvuji turistický kroužek. 

11. Jaký máš nejraději předmět ve škole?   

Nejraději mám angličtinu. 

12. Jaký sport máš nejraději? 

 Nejraději běhám. 

                                   Autor: Ondra Ženíšek, foto: Eliška Václavíková 
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      Volné psaní 

Naši páťáci dostali o hodině českého jazyka napsat volné psaní na téma „Rudolf 

II.“ 

Rudolf II. neměl žádného inteligentního potomka, proto se pokusil o sebevraždu. 

Komorník Rudolfa II. se snažil jeho smrt utajit. Po jeho smrti vypukla třicetiletá 

válka. Za 37 let vlády Rudolfa II. byly zlaté roky míru, byl českým císařem a 

v jeho zvěřinci se našli orangutani. 

                                                                                                        Sára Worthová 

    Vše o Portugalsku 

Poloha: Jihozápadní Evropa 

Hlavní město: Lisabon 

Rozloha: 92 391 km² 

Počet obyvatel: 10 839 514 

Jazyk: Portugalština 

Náboženství: Katolíci 

Měna: Euro 

Prezident: Marcelo Rebelo de Sousa 

Předseda vlády: António Costa 

Zajímavosti: Rodná země Cristiana Ronalda a nejdelší most v Evropě – Ponte 

Vasco de Gama 

Státní zřízení: Parlamentní republika 

Nejvyšší hora: Ponta do Pico (2351 m n. m.) 

Vodstvo: Tejo, Douro, Guardiana 

                   Připravil: Ondra Ženíšek, zdroj: www.wikipedie.cz 
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               Sportovní křížovka  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

   1. Stanoviště závodu požární všestrannosti 

2. Fotbalový míč pro EURO 2004 

3. Nejstarší a neslavnější tenisový turnaj na světě 

4. Co rozděluje vodu v požárním sportu? 

5. Oblečení sportovce 

6. Čtyřkolové vozidlo k závodění 

7. Týmová hra o dobytí území 

8. Hokej anglicky 

9. Sport bratří Pospíšilů 

10. Hra s míčkem a jamkou 

11. Bílý sport 

12. Doplň chybějící olympijskou barvu – červená, černá, modrá, zelená a 

………….. 

          

                                                                                    Autor: Ondra Papaj 
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Historické události na prosinec 

1. 12. 1640 – Portugalsko získalo nezávislost na Španělsku a Jan IV. se stal 

králem. 

 2. 12. 1805 – Napoleonské války: francouzská armáda vedená císařem    

Napoleonem porazila rusko-rakouské vojsko v bitvě u Slavkova. 

      6. 12. 1774 Marie Terezie zavádí povinnou školní docházku. 

      11. 12. 1946 Byl založen Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci. 

      13. 12. 2012 Česká premiéra filmu Hobbit. 

      20. 12. 1999 Portugalsko předalo suverenitu nad Macau . Čínské lidové republice

      21. 12. 1918 Slavnostní uvítání prezidenta Tomáše Masaryka milionem občanů.       

      21. 12. 1937 Premiéru měl animovaný film Sněhurka a sedm trpaslíků. 

       21. 12. 2012 na tento den byl předpovídán konec světa.   

24. 12. 1800 Na Napoleona spáchán atentát, který však byl neúspěšný.       

Připravila: Naďa Bendová, zdroj: www.wikipedie.cz              

       

      Hlášky ze školních lavic  

„Mluva příslušníků určité uzavřené skupiny spojené společným zájmem je 

fejeton.“  

„Zastaralý jazykový prostředek je oxymóron.“ 

„Rozhovor dvou nebo více osob je monolog.“ 

„Zosobnění, dává neživým věcem nebo zvířatům lidské vlastností = divadlo.“ 

„Autor líčí vlastní život = autobiologie.“ 

Sepsala: Naďa Bendová  

        Soutěže, kvízy a sudoku  

Vylušti a správné řešení pošli na mail: nadezda.bendova@zsostasov.cz. Pokud 

to stihneš do 12. prosince 2018, tak za správné odpovědi získáš odměnu! 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Macao
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADnsk%C3%A1_lidov%C3%A1_republika
http://www.wikipedie.cz/
http://www.wikipedie.cz/
mailto:nadezda.bendova@zsostasov.cz
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SUDOKU 
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                                                                                    Připravil: Kuba Štork 
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Anglická křížovka 

          

          

          

          

          

          

          

          

             

                  Legenda:  

1. zápas 

2. sestřenice 

3. kniha 

4. pondělí 

5. křeček 

6. počítač 

7. zelenina 

8. hrát  

9. housle 

            Autorka: Emma Gajdošová 

 Zeptali jsme se …  

Zajímalo nás, kdo je podle našich spolužáků Cristiano Ronaldo.“  

Eliška: „Malíř.“  

Maruška: „Fotbalista.“  

Adriana: „Fotbalista.“  

Sofia: „Zpěvák.“  

Terka: „Fotbalista.“  
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Patrik: „Fotbalista.“  

Ondra: „Fotbalista.“ 

Filip: „Fotbalista.“ 

Cristiano Ronaldo je portugalský fotbalista a reprezentant, mistr Evropy z roku 

2016. 

Autorka příspěvku: Emma Gajdošová 

Portugalština  

Patří mezi západoiberské větve románské jazykové skupiny. Píše latinkou. 

Vznikla v římské provincii Lusitanii z hispánské latiny. Rozlišuje se 

portugalština evropská, africká a brazilská. Portugalsky se hovoří v Portugalsku, 

Brazílii, Angole, Mosambiku, Kapverdách, Macau a USA. Je to jazyk, kterým 

hovoří přes 250 milionů rodilých mluvčích. Velmi se podobá španělštině. 

Rozlišuje mužský a ženský rod. Slovní zásobu ovlivnila latina, arabština, 

italština a francouzština. Je považována za nejtěžší románský jazyk, obsahuje 

více slovesných časů než francouzština a komplexní fonetickou strukturu. 

Využívá nosovky a řadu diakritických znamének a písmen. 

ukázky:  Bom dia – Dobrý den, Chamo-me – Jmenuji se, Entendo bem. – 

Rozumím dobře., Como se escreve, por favor? – Hláskujte prosím., Boa noite – 

Dobrý večer, Olá – Ahoj, Muito prazer – Těší mě., Como está? – Jak se máte?, 

Adeus – Na shledanou, Sim – Ano, Desculpa – Promiňte, Cerveja – Pivo, 

Desconto – Sleva, Estou doente – Jsem nemocný. 

Připravila: Emma Gajdošová, zdroj: www.multiphrasebook.com/portugalstina 

  

http://www.jazyky-online.info/
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Portugalské osobnosti – kvíz  

Přiřaď profesi známé osobnosti.  

1. Christiano Ronaldo a) pilot 

2. Marcelo Rebelo de Sousa b) dramatik 

3. Jan II. Portugalský c) filmový režisér 

4. Pedro Costa d) papež 

5. Luis Vaz de Camöes e) král 

6. Vasco da Gama f) spisovatel 

7. Eleonora z Viseu g) fotbalista 

8. Gago Coutinho h) generál letectva 

9. Pedro Juläo ch) prezident  

10. Miguel Torga i) klavíristka 

11.  Gil Vicente j) básník 

12. Humberto Delgado k) královna 

13. Carlos Lopes l) mořeplavec a objevitel 

14. Maria Joäo Pires m) atlet 

  

              

 

 Autor: Filip Kazda  

         Kvíz o Portugalsku 

1. Jak se jmenuje hlavní město Portugalska? 

a) Praha 

b) Lisabon 

c) Berlín 
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2. Jak se jmenuje portugalský prezident?  

a) Emmanuel Macron  

b) Marcelo Rebelo de Souna 

c) Václav Havel 

3. Jakou měnou se platí ve Portugalsku?  

a) Švédskou korunou  

b) Eurem  

c) Dolarem  

4. Jakým jazykem se v Portugalsku mluví?  

a) Němčina 

b) Angličtina 

c) Portugalština  

5. Kolik obyvatel má Portugalsko? 

a) Kolem 10 000 000 

b) Kolem 50 000 000 

c) Kolem 30 000 000 

6. Jaká je rozloha Portugalska? 

    a) Kolem 90 000 km² 

b) Kolem 80 000 km² 

c) Kolem 70 000 km² 

7. Jaký oceán omývá Portugalsko? 

a) Severní ledový oceán 

b) Atlantský oceán 

    c) Indický oceán 

8. S kým sousedí Portugalsko? 

a) s Francií 

b) se Španělskem 
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c) s Belgií 

9. Nejvyšší bod Portugalska:  

a) Ponta do Pico 

b) Ještěd 

c) Mount Blanc 

10. Belém je nejznámější čtvrť: 

    a) v Lisabonu 

b) v Portu  

c) v Liberci 

                                                                    Autorka: Kačka Oberreiterová 

Pranostiky 

           Studený prosinec – brzké ……….  

           a) léto                                      b) prázdniny                          c) jaro 

           Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý ……….. 

a) kožich                                 b) kabát                               c) klobouk 

Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou ………. mají nemocní. 

a) naději                                   b) náladu                              c) známku 

Když prosinec bystří, po ……….. jiskří. 

a) Vánocích                            b) Velikonocích                   c) Hromnicích 

Prosinec naleje a ……………. zavěje. 

a) leden                                    b) únor                                 c) březen 

Prýští-li ještě v prosinci ………….., nemívá zima mnoho síly. 

a) bříza                                     b) dub                                 c) buk 

Jaký …………, takové jaro. 

a) prosinec                                b) listopad                         c) únor 

Po studeném prosinci bývá ……………. rok. 
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a) úrodný                                    b) chudý                            c) nešťastný 

                                      Připravila: Mirka Oberreiterová, www. pranostika.cz 
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