
 

Temelín  

7. 8. a 9. třída 

Šárka Geierová 

-Temelín je jaderná elektrárna. 

Bezpečnost 

Bezpečnostní opatření v Temelíně 
zahrnují celou škálu opatření na řadě 
úrovní. Bezpečnost zvyšuje to, že řada 
bezpečnostních systémů je založena 
na rozdílných fyzikálních a technických 
principech. 

Jedním z nejdůležitějších  principů je 
tzv. princip hloubkové ochrany, který 
definuje 5 úrovní ochrany a 5 
ochranných bariér, stojících mezi 
aktivní zónou v reaktoru a okolním 
prostředím: 

1. pevná keramická struktura 
samotného paliva 

2. pokrytí palivových proutků 

3. tlaková hranice primárního 
okruhu 

4. železobetonová šachta reaktoru 

5. ochranná obálka   

 

-Elektrárna má 4 chladící věže 

-Primární okruh je chlazen čtyřmi 

vertikálními odstředivými čerpadly. 

-Temelín se nachází kousek od Týna 

nad Vltavou 

Návštěva Temelína 

4. 5. a 6. třída 

Adéla Malecová,Sabina Jurenková 

V pondělí odpoledne jsme měli 

naplánovanou exkurzi do Temelína. 

Dozvěděli jsme se, že Temelín je 

jaderná elektrárna a pochopili jsme jak 

se vyrábí elektřina. V kinosále nám 

pani průvodkyně pustila krátké  3D 

filmy . Když jsme skončili promítání, 

tak jsme si samostatně prošli expozici. 

Moc se nám líbilo. 
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ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU 

             ČECHOVOU 

1.Máte ráda podzim? 

p.uč.Čechová: ano,moc 

2.Váš nejoblíbenější zpěvák/zpěvačka? 

p.uč.Čechová: Dan Bárta. 

3.Co ráda děláte ve volném čase? 

p.uč.Čechová: čtu, chodím na výlety, 

spím. 

4.Kdybyste  si mohla vybrat ze slavných 

osobností a vrátit se v čase, koho byste si 

vybrala?  

p.uč.Čechová:  Leonardo daVinci 

5.Proč jste chtěla být učitelka? 

p.uč.Čechová:  protože mě to baví 

HÁDANKY 

1. Je to chlupaté, uvnitř vlhké, je to 

na čtyři písmena a druhé písmeno 

je měkké i. Co je to? 

Kiwi 

2. Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu 

ještě spoustu dalších? 

            Páv 



3. Neustále to mění tvar, ale přesto 

je to stále kulaté. Co to je? 

                    Měsíc 

4. Kolik udělá vrabec kroků za 100 

roků? 

žádný, protože skáče.  

 

 

Deštník 
Deštník neboli paraple je zařízení, 

které umožňuje schovávat i ochraňovat 

osoby a předměty pod ním ukryté před 

dopadajícím deštěm, slunečním 

zářením, někdy i padajícím sněhem. 

Jedná se o stahovatelnou plochu 

pokrytou nepromokavým materiálem 

tvořený impregnovanou látkou, či 

plastovou fólií, která je umístěna na 

několika kovových tyčích. Tyto tyče 

konstrukci podpírají, aby se 

nepromáčkla a umožňovala roztažení. 

Pro lepší uchopení je deštník vybaven 

držadlem, které je někdy vybaveno 

zahnutou rukojetí. 

V dnešní době se vyrábí celá škála 

deštníků od různých tvarů, velikostí, 

barev a materiálů. Některé se vyrábějí 

jako skládací, kdy se dá deštník 

postupně do sebe zasunout, čímž se 

značně zmenší. Jiné jsou vyráběny 

pouze v celku a slouží jako forma 

vycházkové hole. Menší deštníky jsou 

původně deštníky dámské, tyto bývají 

velice často provedeny jako skládací 

tak, aby se vešly do malé dámské 

kabelky, bývají také výrazně barevné. 

Velké černé deštníky jsou deštníky 

pánské, tyto obvykle nebývají skládací. 

 

Vtipy 

Potkají se dvě blondýnky a jedna 

zavzpomíná: „Pamatuješ, jak 
vypli proud a musela jsem hodinu 

stát ve výtahu?” 
„Jo, a já to měla ještě horší. 

Musela jsem stát na jezdících 
schodech!”  

 
Pětkař přijde domů a volá: 

„Mámo, táto, dostal jsem dvojku!” 

Pětkař přijde domů a volá: 
„Mámo, táto, dostal jsem dvojku!” 

„No výborně, a z čeho?” 
„Z chování.”No výborně, a z 

čeho?” 
„Z chování.” 

 
Přijde blondýna do obchodu v 

Německu a říká 
„Prosím baterky” 

A prodavač: Wie bitte?  
Blondýna: Né vybité ,nabité kdo 

by chtěl vybité baterky…! 
 

u lékaře: pane doktore, poslední 

dobou si nic nepamatuji. 
A od kdy to pozorujete? 

A co? 
 

 

 



V PÁTÉ TŘÍDĚ JSME ZKOUŠELI 

VYTVOŘIT CO NEJDELŠÍ VĚTU ZE 

SLOV OD JEDNOHO PÍSMENE.  

Adéla Malecová: 

 Pan Pavel Převrátil převrátil pilně poskládané 
papíry, protože potřeboval pomoci paní Pavle 
Potrhlé, protože postrádala přeplněnou 
peněženku penězi. Paní Pavla Potrhlá pletla 
páté přes patnácté, protože peněženku 
postrádala paní Pavla Potrhlá pomoc pana 
Pavla Převrátila potřebovala, protože psychika 
paní Pavly pomalu, pomalu poklesla, proto pak 
povolala pražskou policii. 
 

Žáci deváté třídy se brzy budou loučit, a tak je 

můžete vidět v tričkách, která si vybrali. 

 

 

Při výtvarné výchově jsme zkoušeli malovat 

venku a poté dílo dokončit dle své fantazie ve 

třídě.  Jana Linzmajerová 

:

 

Při pracovních činnostech žákyně 9. třídy Pavla 

Svobodová, Anča Tkachenko a Julie Vorlíčková 

dělaly  palačinky. 

 

Sport 

Turnaj v sálové kopané  

sešlo se nás  6 týmů :  Vlachovo Březí , 

Husinec,Vimperk, Zlatá Stezka, Zdíkov, Vacov 

1. místo získal Zdíkov  

2. místo získal Vimperk  

3. místo získal Vacov 

Husinec skončil na 4. místě 

Turnaj ve stolním tenise  

Sešlo se nás  5 týmů : Národní PT, Husinec, ZŠ 

Vodňanská ,Zlatá Stezka, SPgŠ(dívky) 

1. místo ZŠ Husinec  

                        2 . místo SPgŠ 

       3 .místo ZŠ Zlatá Stezka  

4. místo ZŠ Národní  

    5. místo ZŠ Vodňanská  

Našim chlapcům gratulujeme! 

 



Přílohy - Stáhnout všechny přílohy 

najednou 

 

DSC03553.JPG (470 kB)Stáhnout 

 

DSC03554.JPG (473 kB)Stáhnout 

 

DSC03559.JPG (383 kB)Stáhnout 

 
 

https://novy.email.seznam.cz/zip/4132/prilohy_4132.zip
https://novy.email.seznam.cz/zip/4132/prilohy_4132.zip
https://novy.email.cz/download/i/w2Ae1lBwqG32uyFJexkj-Qb89hSFDw7Y32yVUKHTeeXITsHSu0ldzHcK-UwDFoVYviIRZCg/DSC03553.JPG
https://novy.email.cz/download/a/w2Ae1lBwqG32uyFJexkj-Qb89hSFDw7Y32yVUKHTeeXITsHSu0ldzHcK-UwDFoVYviIRZCg/DSC03553.JPG
https://novy.email.cz/download/i/Lh38ons4h6gyH-Ky1LN3xVKwusCaxUYq1IB3N2PLiGvcY-tMZ32JgMPWRRhP4tEk6u5dMFQ/DSC03554.JPG
https://novy.email.cz/download/a/Lh38ons4h6gyH-Ky1LN3xVKwusCaxUYq1IB3N2PLiGvcY-tMZ32JgMPWRRhP4tEk6u5dMFQ/DSC03554.JPG
https://novy.email.cz/download/i/NWke1VZk6OH2Bb2HfBjCeqfDlxeZuA9_ls4oODoTz2CsqK9wmg48T9ZFGE_i0STb310wZ8k/DSC03559.JPG
https://novy.email.cz/download/a/NWke1VZk6OH2Bb2HfBjCeqfDlxeZuA9_ls4oODoTz2CsqK9wmg48T9ZFGE_i0STb310wZ8k/DSC03559.JPG
https://novy.email.cz/download/i/uKU9CNFUkr3pVlZ0tFodL7RO4CrykXC2PdkJRuoeHyWxjMGbCRtT-uW474JxxHuOzNAHmro/DSC03561.JPG

