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Každý máme rádi filmy. Někdo se pobaví u komedie, jiný má rád 
napětí, sci-fi, pohádky, romantiku nebo horory. Statistiky nám 
ukazují, na které filmy se nejvíc chodí do kina. Já mám rád 
Herryho Pottera, který je na 11. místě.  

 

Jaké jsou nejúspěšnější a nejvýdělečnější filmy v novodobé historii (od roku 1990) českých kin, které 
od své premiéry přinesly nejvíce tržeb? 

 

Nejúspěšnější české filmy 
 

# Film Premiéra Diváci Tržby 

1 Anděl Páně 2 2016-12-01 1 148 285 137 646 322 

2 Vratné lahve 2007-03-08 1 260 745 124 614 461 

3 Ženy v pokušení 2010-03-18 1 236 960 124 061 075 

4 Muži v naději 2011-08-25 866 393 95 387 066 

5 Líbáš jako bůh 2009-02-12 904 589 89 850 536 

6 Tmavomodrý svět  2001-05-17 1 193 913 88 915 417 

7 Pupendo 2003-03-27 988 351 87 242 241 

8 Babovřesky 2013-02-14 652 458 86 293 472 

9 Kajínek  2010-08-05 790 792 83 495 208 

10 Obsluhoval jsem anglického krále  2006-12-19 854 553 81 482 759 

 
http://kinomaniak.cz/filmy/vse/nejuspesnejsi/ 

zpracoval: Vítězslav Váňa 

# Jméno Země Premiéra Diváci Tržby 

1 Avatar US 2009-12-17 1 359 798 213 116 369 

2 Anděl Páně 2 CZ 2016-12-01 1 148 285 137 646 322 

3 Vratné lahve CZ 2007-03-08 1 260 745 124 614 461 

4 Ženy v pokušení CZ 2010-03-18 1 236 960 124 061 075 

5 Mimoni US 2015-06-25 830 984 109 864 017 

6 Hobit: Bitva pěti armád US 2014-12-11 669 613 102 716 605 

7 Star Wars: Síla se probouzí  US 2015-12-17 627 881 98 513 277 

8 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů US 2009-07-02 852 067 97 600 155 

9 Muži v naději CZ 2011-08-25 866 393 95 387 066 

10 Hobit: Šmakova dračí poušť  US 2013-12-12 616 907 95 132  

http://kinomaniak.cz/filmy/andel-pane-2/
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WWW.google.cz, obrázky 

http://www.google.cz/


Konečně bude brzy jaro, a to znamená, že se pustíme do jarního úklidu. V historii dokonce souvisel jarní 

úklid s předvelikonočním půstem, kdy se čistila jak těla, tak i domy. Reklamy nabízejí drahé mycí a čistící 

prostředky, ale jde to i jinak.  

Každá holka potřebuje několikrát denně zrcadlo, nosí šperky, které rychle 

ztrácejí svůj lesk. Kluci zase chatují, hrají hry na počítači, a proto je 

důležité mít klávesnici i myš čistou, desinfikovanou. Všichni denně 

uléháte do měkkých postelí s polštáři a dekami. Bojujete proti roztočům? 

Tady jsou rady, jak na to. 

Jak to jde udělat lépe, rychleji a 

levněji? 

Uklízíte si pokojíček? Pomáháte doma s úklidem. Představíme vám 2 

potraviny, které zaručeně pomohou s úklidem a zatočí s bakteriemi, 

roztoči a viry.  

Je to běžná poživatina, ale také výborný a levný čistič. 

Naleští - Zašlé a zčernalé šperky na chvilku namočte do octa a poté vyleštěte měkkým hadříkem. Budou jako 

nové! 

Zaručí lesk zrcadlu - Jako nové se bude lesknout zrcadlo, omyjete-li jej vodou s octem. A nebudete si 

muset lámat hlavu ani se šmouhami! 

Odstraní nánosy z klávesnice - 

Nemusíte si na čištění počítače (tedy jeho 

povrchu) kupovat drahé, speciální 

roztoky. Použijte vodu s octem. 

Pamatujte však, že při takovémto čištění 

nesmí být počítač připojen do elektrické 

sítě a používat ho smíte, až pořádně 

oschne (pozor, aby se vám nedostala 

voda dovnitř!). 

 

Poradí si se zmačkaným trikem - Pokud vytáhnete ze skříně (či zavazadla) oblečení v 

poněkud zmuchlaném stavu, pověste je na ramínko, nastříkejte směsí z 1 dílu octa a 3 dílů vody 

a nechte uschnout. Bude (skoro) jako čerstvě vyžehlené. 

Připravte si vlastní ekologický čistič 

Pro každodenní úklid je nejlepší obyčejný ocet. Smíchejte tři díly octa a sedm dílů vody pro aplikaci 

postřikovačem nebo do kbelíku vody nalejte šálek octa. Takový čistič bude bezpečně čistit většinu povrchů a 

zároveň odstraní mastnotu. Navíc je takový přípravek bezpečný pro úklid kolem dětí i domácích zvířat. 

https://www.prostreno.cz/tipy-a-triky/clanky/5167/30-triku-s-octem-Vycisti-vypere-dezinfikuje-K-cemu-jej-

pouzivate-vy 

http://www.lekva.cz/e-shop/predsine/zrcadla


Jedlá soda 

Použití jedlé sody je neuvěřitelné snadné a 

praktické. Lze z ní vytvořit čistící roztok, který 

pohlcuje pachy, či čistící pastu a nebo ji použít i 

bez vody. Krása jedlé sody je v její šetrnosti a 

zároveň velké síle. 

Bakterie v ložnici 

Ložní prádlo perte v horké vodě s přidáním 1 

sáčku jedlé sody 1x za 7—10 dní - častěji, 

pokud je někdo nemocný. Luxujte si každý 

měsíc matraci a pravidelně ji otáčejte. Větrejte 

na vzduchu polštáře a deky. Nikdy nejezte v ložnici. Drobky z jídla přitahují plísně a bakterie. 

http://vyvazenezdravi.cz/zbavte-se-bakterii-celem-byte 

 

Máte domácího mazlíčka? Jeho pelíšek je nutné 

pravidelně čistit. 

Sodou můžete zbavit zápachu psí pelíšek (vysypat a 

vyluxovat), kočičí toaletu nebo prášek použít k vyčištění skel 

akvária. 

Čisté sportovní vybavení bez zápachu 

Sportujete? Nosíte rádi tenisky, ale potí se vám v nich nohy? 

I s tím si soda poradí. Myslím, s následným zápachem bot. 

Roztok z jedlé sody (4 lžíce sody a 0,25 litru teplé vody) 

použijeme kupříkladu na odstranění zápachu z bot. Zápach 

ze sportovních tašek můžete odstranit tak, že je vysypete 

jedlou sodou. Na silnější zápach použijte opět pastu z jedlé 

sody. (3 díly sody, 1 díl vody)  

https://carujeme.cz/zazrak-jmenem-jedla-soda-27-

zpusobu-pouziti-pro-dum-i-pro-zdravi/  

Jak obnovit lesk šperků stříbrných i 

zlatých? 

Bílým práškem - jedlou sodou - vyleštíte stříbrné a 

zlaté šperky. 

Zdroj: https://hobby.idnes.cz/ 

https://www.bing.com/images/  

 

vybral a zpracoval Patrik Linke 

http://vyvazenezdravi.cz/zbavte-se-bakterii-celem-byte
https://carujeme.cz/zazrak-jmenem-jedla-soda-27-zpusobu-pouziti-pro-dum-i-pro-zdravi/
https://carujeme.cz/zazrak-jmenem-jedla-soda-27-zpusobu-pouziti-pro-dum-i-pro-zdravi/
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=150058/143569_0_
https://hobby.idnes.cz/


 



Jarní básničky 

Březen 

V březnu chladno po ránu, 

ale já si přivstanu, 

ohřeji se venku dříve, 

než-li slunce zimomřivé. 

 

V dubnu 

Duben se nasměje: 

prohání po parku  

studené krůpěje 

z dešťových pohárků. 

Sluníčko zatočí 

paprskem nad louží. 

Komu pad do očí, 

po jaru zatouží. 

 

 

 

 

Krásný je školní den 

Krásný je školní den, 

hlavně když jdeme ven, 

krásný je školní den, 

to je prostě sen. 

Škola je totiž náš ráj, 

všichni ji rádi maj, 

škola je totiž náš ráj, 

to všichni dobře znaj. 

https://www.verse.cz/basnicky-o-skole-3/                                zpracoval Jan Legeza 

Poškolní činnost 

Vždycky když mám po 

škole, 

tak jdu jezdit na kole, 

hrozně mě to baví, 

je to oddych pravý. 

 

https://www.skolaci.com/brezen-2/18713
https://www.skolaci.com/v-dubnu/522
https://www.verse.cz/nahled-basnicky-krasny-je-skolni-den/
https://www.verse.cz/basnicky-o-skole-3/
https://www.verse.cz/nahled-basnicky-poskolni-cinnost/


Příroda na jaře 

Co na to kytičky? 
 

K jaru neodmyslitelně patří sněženky. Snad každý 

je má na zahradě. Tyto bílé květy jara se probouzí 

jako první a často raší ještě pod sněhovou 

pokrývkou. 

 

 

Sněženky často doprovází i 

bledule. Ty jsou o něco vzácnější. 

Jejich krása si ale nezadá se 

žádným jiným druhem. Jsou 

krásné totiž svojí jednoduchostí. 

Barevné tropické orchideje jsou 

pro lidské oko příjemný, ale 

zároveň i složitý obraz. 

Jednoduchost bledulí je pro oko i 

mysl jednoduchá, ale i krásná.  

Šafrán setý už rozkvétá 

Třetí poslové jara naší flóry jsou 

šafrány. Ty jsou však ze všech 

nejcennější. Planě rostou pouze 

vzácně. Naštěstí se z jejich 

fialovo-oranžové krásy můžeme 

těšit na zahradách, kde často tvoří 

celé koberce.  

 https://www.priroda.cz 

      

 https://www.bing.com/images/ 

zpracovala Kristýna Novotná 

https://www.bing.com/images/


Co na to zvířátka? 
K jaru neodmyslitelně patří nadšený zpěv ptáků, který 

se rozléhá široko do okolí. Velká část druhů se vrací z 

teplých krajin a zbytek začíná s přepeřováním do 

svatebního nebo letního šatu.  

 

První hnízdící pták u nás je křivka. Menší, barevný pták s 

charakteristickým zobákem. V lese ho zaručeně 

poznáme podle šišek. Ty na rozdíl od veverky nejsou 

ohlodány, ale jednotlivé šupiny jsou rozříznutý jako 

nožem. https://www.priroda.cz 

 

 

 

https://www.priroda.cz/


Loučení se zimou 
Nástěnky jsou ještě pár dní plné zimních obrázků, tak se podívejte, jak jsme my, 

v prvním patře šikovní. 

 
Po celou zimu jsme pozorovali změny počasí a podle toho vytvářeli různými 

výtvarnými technikami naše práce. Ne vždy je vše dokonalé, ale s o to větší chutí 

je to vytvořeno. Za žáky z III. AS napsala třídní učitelka Mgr. Káťa Jelínková. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTISTRESOVÉ OMALOVÁNKY 

Obrázky k vybarvení proti stresu pro děti i dospělé 

 



 



 

 

 



Projekt „Tvoříme společně.“ 
Nudnou zimu jsme oživili barvami při batikování. 

 

Rok utekl jako voda a my jsme se opět sešli při společném tvoření s paní učitelkou Horňákovou 

a 

jejími žáky z Praktické školy (PŠ2A). Tentokrát nás naučili batikovat trička, ale úplně 

jinou technikou, než jsme očekávali. Takže příprava triček, míchání a nanášení barev lžící, 

následné ,,vaření“ v mikrovlnné troubě, máchání v několikeré vodě, to vše bylo pro nás nové a 

velice zajímavé. 

Nakonec jsme šli trička pověsit na šňůru, takže jsme se poprvé dostali do školní prádelny a 

sušárny. 

Paní učitelka Horňáková nám dokonce ukázala, jak funguje mandl – většina dětí viděla mandl 

poprvé v životě! 

Přínos pro nás byl i v tom, že jsme celé dopoledne komunikovali se staršími kamarády a 

navzájem 

jsme si pomáhali. Takže moc děkujeme za příjemné pracovní dopoledne a těšíme se na další 

spolupráci! 

Více fotografií na www.specmo.cz v projektech školy. 

 

Napsala: za žáky z IX. AS napsala PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka 

Foto: Mgr. Ivana Horňáková 

 

 



Velikonoční vystřihovánka 

 
www.google.cz 


