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ZE ŽIVOTA ŠKOLY… 
 
 

                      Náš lyžařský kurz  - SACHOVA STUDÁNKA 
 

 aneb loučíme se s paní Zimou 

 Ve dnech 19. 1. – 23. 1. 2015 se 32 žáků sedmého a osmého ročníku vydalo 

do areálu Sachova Studánka brázdit zasněžené svahy. Účastníci kurzu byli 

rozděleni na tři družstva podle výkonnosti a zájmu. Byl zařazen i výcvik na 

snowboardu. S dětmi pracovali Mgr. Lenka Neckářová, Mgr. Tomáš Šoupal, Petra 

Poláková, zdravotníkem kurzu byla Bc. Liběna Michálková. Proběhla sportovní 

soutěž „Hanácké Jora“ a „Miss Fit“. Všichni se těšili na finále „Miss a Misák 

kurzu“. To proběhlo spolu s vyhlášením výsledků ve slalomu a snowboardu. 

Ocenění se dočkali i ti, kteří po celou dobu kurzu pečlivě uklízeli svůj pokoj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         … a teď se už všichni těšíme na jarní sluníčko 
          a na Velikonoce 

 
 
 
 
 

        Jarní motivy - Markéta Látalová , VIII. tř.            
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  Hledáme nejlepšího chemika 
 
Již 3. rokem pořádá SŠLCH v Olomouci společně s a.s. Prechezou 
Přerov soutěž „Hledáme nejlepšího chemika“. 

 
 Soutěž má 3 základní kola. Tři nejlepší žáci postupují do regionálního kola, kde 
se utkávají s ostatními žáky nejen v teorii chemických vzorců, chemických rovnic, 
příkladů, ale také řeší úkoly v chemické laboratoři.  
 ZŠ Senici na Hané reprezentoval Roman Poštulka, žák 9. ročníku,  
   který získal pěkné 8. místo z 54 účastníků. 
      

Gratulujeme! 

 

 

Školní kolo recitační soutěže 
 

 Dne 9. 3. jsme prožili pěkné kulturní odpoledne s našimi nejlepšími recitátory, 
dokonce nechyběl ani kytarový doprovod Aničky Štefanové z 5. třídy. Porota to 
neměla vůbec jednoduché, zazněla spousta zajímavých textů z poezie i prózy. A jak 
vše nakonec dopadlo? 

V kategorii 5. třídy se na 1. místě umístila Anička Hujíčková. 
V kategorii 6. A 7. třídy zvítězil Tomáš Grézl 

a z nejstarších a nejzkušenějších recitátorů byli nejlepší Petra Dostálová, Eliška 
Opletalová, Vaša Havlíček a Janča Kvapilová, která naši školu reprezentovala 

 i v okresním kole v Olomouci. 
Blahopřejeme a přejeme mnoho příjemných chvil s literaturou. 
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LITERÁRNÍ DÍLNA…    

 
Střípky z prací žáků 9. třídy - úvahy na téma 

 
Jaký budu otec? 

 
 
…Když se narodí dítě, je mi jasné, že zábava bude na bodu mrazu a moje manželka 
bude úplně vyřízená a já budu dělat všechny domácí práce… 

 
…Chtěl bych být dobrý otec. Ke svým dětem se chci chovat mile, vstřícně, ale někdy i 
přísně. Svým dětem chci být vzorem… 
 
Svým dětem budu dobrým otcem, nebudu přísný, ale nechci povolovat vše. Svou 
rodinu chci dobře zajistit… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Štěpánka Štefanová, 7.r. 
  
 

Jaká budu matka? 
 
…Věřím, že ze mě bude skvělá matka, ale především si chci být jistá partnerem a pak 
už to půjde samo…. 

 

…Až budu matkou, budu rozhodně šťastná…Jsem si jistá, že své děti nebudu 

rozmazlovat a jedno zvýhodňovat před druhým. Budu na ně přísná, ale nechci jim 
všechno zakazovat… 
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Tajemství půdy 
 

 Stalo se to úplnou náhodou. O víkendu jsme museli jít 
povinně se sestrou uklízet na půdu.  Byli jsme samozřejmě 
pěkně naštvaní, protože jsme měli úplně jiné plány. Já jsem byl 
třeba domluvený se svými kamarády, že půjdeme chytat ryby! 
Místo toho jsem vyfasoval kabáty a roušku na pusu, to abych 
nemusel polykat hromady prachu. Rodiče se pustili do vyvážení a 
třídění starého nábytku.                                                                                                                 
 

Kresba: Eliška Koupilová  

 
 Sestra se přitočila ke skříni, kde se povalovaly pytle starého oblečení a tam už 
zůstala. Třídila jej na dvě hromady – jedna byla na vyhození, na druhou skládala 
věci, které by se jí 
 „mohly hodit“. Je třeba podotknout, že druhá hromádka byla nakonec větší než ta 
první. Já jsem si zalezl ke krabicím se starým nádobím, vázičkami, ozdobami na 
Vánoce a ke spoustě dalších zbytečných věcí. Vůbec nechápu, jak se může tolik 
„blbinek“ vůbec nahromadit! Rozděloval jsem trpělivě věci do krabic a vtom se to 
stalo!  
 Mezi hrníčky na kávu jsem našel malou knihu. Už jsem ji chtěl hodit k věcem 
na spálení, ale babička nás zavolala na svačinu a já si vzal knížku s sebou. Když jsem 
ji otevřel, zjistil jsem, že to vlastně není kniha, ale deník. Deník mého strejdy! Ten 
večer jsem si ho vzal s sebou do postele a celý ho přečetl. Nikdy by mě nenapadlo, 
že bych naráz přečetl tolik stránek a ještě k tomu dobrovolně. Strejda si psal tento 
deník, když byl ještě malý a byla to docela legrace. Měl zde zapsány všelijaké 
lumpárny, které s kamarády prováděl, ale i stížnosti na svoje rodiče, když měl pocit, 
že mu ukřivdili. 
 Druhý den jsem ukázal deník rodičům a všichni jsme se při četbě bavili. 
Až bude mít strejda narozeniny, tak mu ho zabalím jako dárek. 
             Martin Zelníček, 9. ročník
    
Pozn. Text byl spolu s dalšími příběhy zaslán do soutěže KNIHA V HLAVNÍ ROLI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kika Janečková        Keramický kroužek 
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Zprávičky z malé školičky… 

PŘÍRODA KOLEM NÁS. To je název mezinárodního polsko - českého projektu, do 
kterého se 13. 1. 2015 naše škola zapojila. Jde o spolupráci s Okresním mysliveckým 
spolkem Olomouc. Žáci se formou besed dozvídají o zajímavostech v přírodě, o její 
ochraně, poznávají zvuky zvířat, mají možnost prozkoumat různé myslivecké 
pomůcky a trofeje. 

PLAVBA ZA POKLADEM aneb zápis dětí do 1. třídy v senické škole - V pátek 23. 
ledna 2015 se přišlo do naší školy plavit za pokladem 23 předškoláčků, aby všem 
dokázali, že už jsou připraveni na školu. Povídali, skládali obrázky, psali, kreslili, 
spolupracovali, překonávali překážky, zpívali a mnoho dalšího. Po hodinové plavbě 
byli pasováni na malé námořníky, našli poklad, část si ho odnesli a s úsměvem a s 
písničkou odcházeli domů. 

DĚTSKÝ KARNEVAL  

 V sobotu odpoledne dne 28. února 2015 se v kulturním domě v Senici na Hané 
scházeli princezny, kovbojové, zvířátka, čertice, a mnoho dalších postaviček. SRPŠ při 
základní škole pořádalo dětský karneval. Milým a zdařilým úvodem karnevalového 
reje bylo i taneční vystoupení 11 kluků a holek z 1. až 4. třídy. Tančili na písničku 
Papoušek KAKADU. Vystoupení se malým papouškům moc povedlo, o čemž svědčil i 
velký potlesk malého i velkého publika. 

VÝLET DO RODINNÉHO ZÁBAVNÍHO PARKU VE GALAXIE VE ZLÍNĚ  

Ve středu 4. března 2015 bylo v 7 hodin v Zákostelí u školy docela rušno. Scházeli se 
sem kluci a holky z 1. až 5. třídy, na které zde již netrpělivě čekaly dva autobusy. 
Chcete vědět proč? Tak my Vám to povíme. Naším cílem byl zábavní rodinný park 
Galaxie ve Zlíně. Tento výlet na jinou planetu si děti vybraly jako odměnu za vánoční 
den otevřených dveří. A vybraly skvěle. Trampolíny, skluzavky, tobogány, průlezky, 
lezecká stěna, koloběžky a další atrakce se jen žhavily pod náporem senických dětí. 
Nezapomnělo se ani na mlsání a dobroty místní vesmírné kuchyně, zbyl čas i na 
nákup suvenýrů na památku. Dopoledne krásně, ač trochu rychle uteklo, vše jsme 
přežili bez úrazu a s úsměvem. Návštěvu tohoto parku všem ostatním kamarádům 
můžeme vřele doporučit. 
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RECITUJEME BÁSNIČKY – ŠKOLNÍ KOLO  
 
  11. března 2015 byla v senické škole plná veršů, rýmů, básniček, děvčata 
přicházela v šatech, sukních, s ozdobami v účesech, někteří hoši dokonce v bílých 
košilích s kravatou. Měli jsme školní kolo v recitaci, kdy nejlepší z každé třídy 
postupují do kola obvodního, které letos proběhne v ZŠ Cholina 28. 4. 2015. 
Premiérově jsme do hodnocení zapojili naši žákovskou radu.  
 Jejich vyjádření, jako poroty, „Hodnocení bylo hrozné, měli jsme tam 
kamarády…,“ mluví za vše. Opravdu se hodnotilo těžce. Celkem jsme slyšeli 57 
básniček od různých autorů. Objevila se jména známá – Jiří Žáček, František Hrubín, 
Josef Kožíšek, Miloš Kratochvíl, ale i nová – Hana Miřátská, Hana Jelínková. Milým 
překvapením bylo, že poroty, odborná i dětská, se ve většině případů shodly a určily 
stejné žáky k postupu do Choliny.  

A kdo postoupil? 

Pepík Klapáč, Andrejka S. 
Večeřa, Jarda Brázda, 

Terezka Kouřilová a Ondra 
Tichý z 1. třídy, Nikolka 

Dvořáková, Radanka Tichá a 
Zuzanka Hrachovcová z 2. 

třídy, Standa Hynek, Esterka 
Krikelová, Natálka 

Svačinková a Zuzanka 
Nimrichterová z 3. třídy a 
Ondra a Honza Cetkovští, 
Pavel Hlavinka, Leonka 

Kalabisová a Peťa Žampach 
ze 4. třídy. 

Zelený ostrov 
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JARNÍ DEN NA ZELENÉM OSTROVĚ  

Páteční den 20. března byl nejen dnem matematického soutěžení s názvem Cvrček a 
Klokánek, dnem vody, prvním letošním jarním dnem, dnem, kdy bylo částečné 
zatmění slunce, ale také jsme v naší škole přivítali návštěvu v podobě Křemílka a paní 
Vody. Křemílek přišel se svým příběhem a písničkou o semínku, paní Voda s 
dešťovou hůlkou. A také přinesli úkoly pro naše pracovní skupinky – vyhledat, 
zpracovat, zasít a představit vybranou bylinku, naučit se o ní básničku nebo písničku, 
vyrobit dešťovou hůlku a to vše odprezentovat svým kamarádům. 

Den byl sluníčkový, tvořivý, bylinkový, teď je ale důležité, aby naši žáčci na svoje 
vyseté misky nezapomněli a aby se o ně patřičně starali. 

Ukázky veršovánek o bylinkách:  

Nadýmání, špatný tlak, bolest břicha, hlad, 

pomůže mi rozmarýnka, bude ze mě zase chlap.   

Pažitka je rostlina, na jaře růst začíná, 

vitamínky v sobě má, je tak krásně zelená. 

Dobromysl, dobromysl, dá tvé pizze chuť, 

je to skvělé koření, přejeme dobrou chuť. 

Slepičky a kohoutci              Koriandr setý, má bílé květy,     našich prvňáčků 

                               koriandr setý, jí ho všechny děti. 

ST. PATRICK´S DAY VE TŘETÍ TŘÍDĚ 

V úterý 17. 3. přišli všichni třeťáčci oblečení do zelena. Ptáte se proč? Rozhodli se 
totiž stejně jako všichni Irové na celém světě slavit Saint Patrick´s day – Den svatého 
Patrika, jehož jedním ze symbolů je právě zelená barva.Nejdříve museli vypočítat 
několik příkladů. Pokud tento úkol zvládli, tajenka jim prozradila celý název dnešního 
slavnostního „zeleného“ dne. Potom se dozvěděli spoustu informací z dějin i ze 
současnosti tohoto významného svátku, pracovali s textem pojednávajícím o svatém 
Patrikovi, zazpívali anglickou písničku a nakonec si vyrobili symbol slavnostního dne – 
shamrock – trojlístek, do kterého si vepsali, co je pro ně na světě nejdůležitější. 

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ CVRČEK A KLOKÁNEK 

Nejlepší řešitelé: 2. třída - Jiří Hujíček 55 bodů, Martinka Stranyánková 53 b,      
   Nikolka Dvořáková a Terezka Vrzalová 37 b                                                                     
3. třída - Tadeáš Nezval 72 b, Martin Novák 59 b, Lukáš Šťastný 58 b                       
4. třída - Roman Hapalák 64 b, Petr Žampach 57 b, Vít Janeček, Martin Řezníček                                                      
55b, 5. třída – Matyáš Moťka 89 b, Jan Kučera 70 b, Michaela Horáková 65 b 
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ZÁBAVA…       Pranostiky Aničky Hujíčkové                       
                Doplň chybějící slova, najdeš je pod čarou. 

1. Březen za  .    .    .    .    .   vlezem. 

2. .    .    .    .    .  – ještě tam budem. 

3. Březnové slunce má krátké   .    .    .    .   . 

4. Mráz po Svatém   .    .    .    .    .    .   neuškodí květu. 

5. Jaro krásné všem   .    .    .    .    .    .    spásné. 

6. Kdo na jaře   .    .    .     .    .    .    .    .   , v zimě nevěje. 

7. Prostuzené jarní rosy ohlašují pěkné   .    .    .    .   . 

8. Vylezou-li na jaře brzy z děr   .    .    .    .  , nastane velmi teplé léto. 

9. Chladné a vlhké jaro přivozuje neúrodný   .    .    .   . 

  Josefu, tvorům, rok, hadi, nezaseje, kamna, ruce, duben, časy  

 

 

 
 

 
Ela Opletalová, 8.r. 

 

Pořekadla - doplň chybějící slova, najdeš je pod čarou. 

 
 Bez práce nejsou …………………….. 

 Dvakrát měř jednou ………………… 

 Hlad je nejlepší …………………… 

 Jaksi kdo ustele, tak si taky ………………… 

 V nouzi poznáš ………………... 

 Ranní ptáče dál ………………… 

 Práce kvapná málo ………………... 

 Není všechno zlato co se ………………... 

 Lež má krátké ……………………… 

 Komu se nelení, tomu se …………………… 

třpytí, přítele, řež, platná, kuchař, lehne, nohy, doskáče, koláče, zelení 
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             Vtípky a tajenka Dalči Adamcové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další anekdoty připravila Julinka Doleželová, 7. ročník 

 
Babička říká Pepíčkovi: "Pepíčku, když kašleš, dej si ruku před pusu!"  
Pepíček na to: "Babi, neboj, mně zuby nevypadnou." 
 
"Maminko, dneska jsem se jako jediný přihlásil," říká Honzíček mamince. "To jsi šikovný a 
proč?" ptá se maminka. "Pan učitel se ptal, kdo rozbil okno na chodbě." 

 
"Pane učiteli, já si myslím, že si tu pětku nezasloužím!"  
"Já také, ale šestky nemáme!" 
 
Sedí veverka na stromě a louská oříšky.  
Rozlouskne první-stříbrné šaty. 
Rozlouskne druhý-zlaté šaty. 
Rozlouskne třetí-diamantové šaty. 
Veverka se rozpláče, schoulí se 
na větvičku a vzlyká: "Já snad kvůli té 
pohádce umřu hlady!"         
          Žáci 7. třídy - Jarní strom          

        
Hvězda naší Sluneční soustavy 

       
Vzdělávací ústav 

       
První žena 

       
Pravidla slušného chování 

       
Ostrý předmět 

       
Počítačová pomůcka 
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VELIKONOCE – SVÁTKY JARA 

 
 Zelený čtvrtek 
 
 Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. 
 Na Zelený čtvrtek hrách zasívej, na Velký pátek zemí nehýbej, na Bílou sobotu 
 štěpy zasazuj. 
          Velký pátek 

 
 Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý. 

 Velký pátek vláha - úrodu zmáhá. 
 
 
 
 
 
       Kytičky našich třeťáčků 

 
 Bílá sobota 
 
 Když prší do Božího hrobu, bude žíznivý rok. 
 Když prší na Velkou noc, nebude sena moc 
        Neděle velikonoční 

 
Prší-li na Boží hod velikonoční, sucho úrodu poruší. 

 

 
 
Mezinárodní dny v dubnu 
 
1. 4. Apríl 
1. 4.  Mezinárodní den ptactva  
2. 4.  Mezinárodní den dětské knihy  
7. 4.  Světový den zdraví  
18. 4.  Mezinárodní den památek a sídel  
20. 4. Celosvětový den marihuany 
22. 4.  Den Země  
24. 4.  Mezinárodní den skautů a skautek  
25. 4. Světový den malárie  
26. 4. Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl  
27. 4. Mezinárodní den smutku  
29. 4.  Mezinárodní den tance  
 

Kika Janečková, 7. r.           
          
            
         A. Nimrichterová, 8. r. 
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Eliška Kočí - Hádanky nás baví… 
 

Napište ke slovu ZÁBAVA další slova… 

 
     Z      

     Á      

     B      

     A      

     V      

     A      

 

 
 

                    

 

 

 

                                    Sudoku 
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RECEPTY… 

 

Kroužek ŠD -  Mňamkování 

     V letošním roce jsme se rozhodli s dětmi z II. oddělení školní družiny nahlédnout 
do tajů kuchyně. Zavedli jsme kroužek, který jsme nazvali Mňamkování.  V tomto 
kroužku je přihlášeno celkem 16 kuchařů a kuchařek. Dobroty, které jsme již sami 
připravili a ochutnali: veselé tousty, jednohubky, vánoční cukroví, piškotový dort, 
pizza a muffiny.          Bc. Eva Juříková 

 

Recept na pizzu: 

Těsto: 

1 kelímek pomazánkového másla, 1 kelímek 
hladké mouky nebo bezlepkové mouky  

Rajčatový základ: 

1 rajčatový protlak, koření na pizzu, česnek, 
zbytek podle chuti např. mozzarela, salám, šunka, 
rajčata apod. 

Postup: 

Smíchejte pomazánkové máslo, mouku a sůl a vypracujte těsto, je-li lepkavé, přidejte 
mouku. Vyválejte na pečící papír z těsta placku. Potřete rajčatovým základem. 
Ozdobte podle chuti – sýr, šunka,… Pečte v rozehřáté troubě na 180°C 15-20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuchtíci v plné polní 
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VELIKONOČNÍ RECEPTY Sáry Řezníčkové 
 

 
Beránek skořicovo-jablečný 

 
Co potřebujeme? 
 
50g rozinek, 50 ml rumu, 50g ořechů, na těsto: 150g cukru, 350 g hl. mouky, prášek 
do pečiva, ½ lžičky skořice, 4 jablka, 200 ml oleje, 4 vejce, tuk a mouku na vysypání 
plechu 

Mouku smícháme s práškem do pečiva, přidáme cukr, skořici nahrubo nasekané 

ořechy a rozinky namočené v rumu. Jablka oloupeme, nahrubo nastrouháme a 

přidáme k ostatním surovinám. Nakonec přidáme vejce a olej. Vše pořádně 

zamícháme a vlijeme do předem vymazané a kokosem vysypané formy. Pečeme při 

180°C asi půl hodiny, poté snížíme na 160°C a ještě pečeme další půl hodiny. Po 

upečení necháme beránka trochu zchládnout a pak vyklopíme. 
 
 

 
Sicilská velikonoční buchta 

 

Co budeme potřebovat? 
 
Těsto: 3 vejce, 400 g hl. mouky, 300g cukru moučky, 100g másla, prášek do pečiva 
 
Náplň: 400g tvarohu, 100g hořké čokolády, 100g kandovaného ovoce, 100 g 
broskvové marmelády, špetka skořice, ozdobíme mandlemi 
 
Postup přípravy:  

Z uvedených ingrediencí zpracujeme těsto a dáme odpočinout do ledničky minimálně 

1 hodinu. Poté jej rozdělíme na 2 poloviny. 1 polovinu vyválíme a dáme do vyššího 

pekáče nebo plechu o rozměrech 25 cm na 35 cm. Místo vymazání formy jsem 

použila pečící papír, přímo na něm můžete těsto krásně vyválet a snadno přenést do 

plechu. Těsto musí přesahovat dno, protože pak budeme spojovat spodní a vrchní 

část. Kandované ovoce nakrájíme na malé kousky, taktéž nakrájíme na kousky i 

čokoládu a umícháme spolu s tvarohem a marmeládou. Náplň natřeme na těsto. 

Vyválíme 2 polovinu těsta a tou přikryjeme náplň a spojíme okraje obou těst (na 

vyválení horní vrstvy opět použijte pečící papír, pak stačí těsto převrátit rovnou na 

náplň a papír sloupnout). Na horní vrstvu rovnoměrně rozložíme mandle. 

Troubu zahřejeme na 220 °C, po vložení buchty snížíme na 200 °C a pečeme 25-30 

minut.                      Zdroj: internet 
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ZE SPORTU… 
HOKEJ - HISTORIE 

Lední hokej (zkráceně také jen hokej), je týmový sport hraný na ledě. Jde o jeden z 
nejrychlejších sportů na světě. Hráči na bruslích dosahují vysokých rychlostí a 
vystřelený puk někdy přesáhne i rychlost 160 km/h. 

Hokej vznikl koncem 19. století v Kanadě (pravidla byla vytvořena v Montrealu v roce 
1878), ale brzy se rozšířil i do Evropy (hlavně severní a střední) a později částečně i 
do Asie. První záznam o hokejovém utkání, konaném na známém místě a ve známý 
čas, se zaznamenaným výsledkem mezi dvěma týmy se uskutečnilo 3. března 1875 v 
Montrealu na Victoria Skating Rink.  

JAK SE VLASTNĚ HOKEJ HRAJE 

Lední hokej se hraje na 3 třetiny po 20 minutách, celkem tedy 60 minut čistého času 
(tzn. čas se při přerušení zastavuje). Hraje se na hokejovém hřišti, kde nastoupí na 
lední plochu šest hráčů za každý tým, všichni hráči mají brusle a hokejky. Cílem hry 
je vstřelit více gólů než soupeř. Hraje se malým, tvrdým, gumovým kotoučem, který 
se nazývá puk. Hráči kontrolují puk dlouhými holemi s čepelí tzv. hokejkami. Hokejka 
je na svém dolním konci zahnutá. Hráči také mohou měnit směr pohybu puku svým 
tělem, včetně rukou či bruslí. Platné jsou dvě výjimky. První je zákaz přihrát rukou 
puk svému spoluhráči mimo obranné pásmo. A za druhé nesmějí vstřelit puk do 
branky úmyslně čímkoliv jiným než hokejkou. Jeden z šesti hráčů je brankář, jehož 
hlavním úkolem je nepustit puk do branky. Brankář má speciální vybavení a má 
zvláštní práva, jako je možnost přikrýt puk a tím zastavit hru. Každý tým může mít v 
zápise (na soupisce jich může mít ovšem neomezeně) maximálně 22 hráčů, z nichž 2 
jsou brankáři. Střídání hráčů je možno kdykoliv během hry i v time-outu. 

Zbylých pět hráčů se dělí na tři útočníky a dva obránce. Útočnické pozice jsou levé 
křídlo, střední útočník a pravé křídlo. Útočníci spolu většinou hrají v útočných řadách 
(hovorově lajnách), kde jsou vždy tři útočníci spolu. Často se vyměňuje celá pětka 
hráčů najednou. Optimální délka jednoho střídání je 40 vteřin. Většina týmů hraje na 
čtyři útočné řady a tři obranné dvojice. To se však může v různých zemích lišit.  

Důležitou součástí hry jsou rozhodčí. Bývají čtyři – dva hlavní a dva čároví. Hlavní 
rozhodčí mají na starost regulérnost hry – posuzují fauly a udělují tresty. Menší trest 
trvá 2 minuty, větší trest 5 minut a osobní trest 10 minut. Tresty lze kombinovat 
(např.: 2+5, 5 + do konce utkání)  

Hrazení (mantinely) okolo hřiště napomáhají udržet puk ve hře, i díky nim hra často 
trvá několik minut bez přerušení. Když je hra zastavena, pokračuje se vhazováním. V 
hokeji jsou dvě základní pravidla, která omezují pohyb puku. Je to zakázané uvolnění 
a postavení mimo hru. Na dodržování těchto pravidel dohlížejí čároví rozhodčí. 

Zbývající vlastnosti hry jsou do značné míry závislé na přesných pravidlech, která 
jsou použita. Dvě nejdůležitější jsou od Mezinárodní hokejové federace (IIHF) a od 
severoamerické NHL, která je často považována za nejlepší profesionální ligu na 
světě. Pravidla českého hokeje jsou prakticky shodná s pravidly IIHF.  
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JAK VLASTNĚ VYPADÁ HŘIŠTĚ 

Hokejové hřiště je ledová plocha, na které se hraje lední hokej. Maximální rozměry 
61 x 30 m, minimální 56 x 26 m, rohy hřiště zaobleny hrazením o poloměru 7 až 8,5 
m. 

Pro úpravu ledové plochy se od 50. let 20. století používají rolby. 

JAK VLASTNĚ VYPADÁ PUK 

Puk (někdy též nazývaný touš či prostě kotouč) je drobný předmět tvaru velmi 
plochého válce, který se používá ke hře při ledním hokeji. Puk má zhruba průměr 
76,2 milimetrů (3 palce anglické míry), výšku 25,4 mm (1 palec anglické míry) 
a hmotnost od 156 do 170 gramů, ovšem tyto parametry mohou být mírně pohyblivé 
a liší se třeba pro žákovské kategorie. 

 
Připravil Honza Kučera, V. třída 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                 

 

Práce dětí z keramického kroužku –  

                             Verča Lakomá, Jáša Tobiáš a jejich KLAUN                    
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