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(* 8. srpna 1981 Basilej) je profesionální švýcarský tenista.

Doposud drží rekord v délce nepřetržitého setrvání na pozici 
světové tenisové jedničky (byl klasifikován v žebříčku ATP na 
1. místě ve dvouhře). Zde strávil bez přestávky 237 týdnů (2. místo Jimmy Connors -160 
týdnů). Dne 18. srpna 2008 jej na pozici nejlepšího hráče okruhu ATP vystřídal Španěl 
Rafael Nadal.
Byl vlajkonošem švýcarské výpravy na LOH 2004 v Aténách a LOH 2008 v Pekingu.Na 
těchto olympijských hrách posléze zvítězil ve čtyřhře.

Životopis: 
Narodil se v malém městě Binningen (blízko Basileje) rodičům Robertovi a Lynette 
Federerovým. Jeho otec je Švýcar, matka pochází z Jihoafrické republiky. Vyrostl v 
Münchesteinu na okraji Basileje, má starší sestru Dianu. Jeho přítelkyní je Švýcarka 
slovenského původu Miroslava Vavrincová.

Jako svůj mateřský jazyk uvádí němčinu, ale mluví také plynule anglicky, francouzsky a 
trochu švédsky.

V prosinci 2003 spoluzaložil The Roger Federer Foundation, která organizuje projekty na 
podporu znevýhodněných dětí, zejména v jižní Africe.

V dubnu 2006 byl Federer jmenován jako Goodwill Ambassador pro organizaci 
UNICEF, která pomáhá chudým dětem z celého světa. 

Přezdívka Federer Express 

A nyní několik čísel : 
Výška 186 cm , váha 85 kg, profesionál od  roku 1998. 
Výdělek 44,593,957 USD,  bilance : 617 vítězství ,  149 proher . 
Umístění: 1. místo (2. únor 2004) Grand Slam, nejlepší výsledky -  Australian Open vítěz 
(2004, 2006, 2007), French Open finalista (2006, 2007, 2008) Wimbledon vítěz (2003, 
2004, 2005, 2006, 2007) US Open vítěz (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) .
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Hádej a doplňuj :

       1) Kdo dělá 
,,kykyryký´´

      2) Plod jabloně
    3) Horní končetina

   4) Má to 4 nohy a 
štěká to

       5) Část rybího těla k 
pohybu

       6) Kdo snáší vajíčka
        7) Část příboru

Tajenka:Nejvýznamnější 
český panovník

Tajenka
1)       
2)     
3)      
4)    
5)      

1) Jeden  ze 
sedmi trpaslíků…
2) Po kolejích 
jezdí…
3) Kostra se 
skládá z…
4) Zmrzlá voda 
je…
5) Zakladatel 
univerzity v 
Praze…



                                                                                                                          

Pes může být jakýkoliv - velký, malý, střední, ale pořád je to náš kamarád.
Pes je proslavený hlídač.
Ale my však víme, že se s ním můžeme mazlit, hrát si s ním a dokonce si ho  můžeme i vycvičit 
Je to náš malý mazlíček, kterého moc milujeme.

     Máme různé psí rasy : 

Retrívr:
Retrívr je pes, kterého jsme si

hodně oblíbili.
Dorůstá výšky 65 až 70 cm.

Máme tři druhy retrívrů: zlatý, černý, hnědý.

Ovčák:
Tento pes se určitě vyvinul z dnešního vlka.
Tuto rasu si  oblíbili policisté,
protože má velice dobrý čich, zrak a je hodně hodně rychlý.
Tento pes vyrůstá do výšky 70 až 100 cm.

Afgánský Chrt:
Afgánští chrti dorůstají výšky u feny

65 až 68cm.
A u psa 70 až 75cm.

Tento pes pochází z Afgánistánu.

Královský pes kolie :
- vyrůstá do výšky  1 metru.
Srst má hebkou, dlouhou a jemnou.

Stránku připravila Eliška Břundová.



Mercedes-Benz AMG CLK 
GTR

-  patří s cenou 1,7 milionu 
dolarů (asi 39 mil. Kč) mezi nejdražší auta světa, 
vznikl v pouhých šesti exemplářích. Dvanáctiválec 6,9 
litru o výkonu 612 koní mu umožňuje dosažení 
rychlosti až 320 km/h.

Ferrari Superamerica

- má dvanáctiválec 5,7 litru o výkonu 540 koní a jeho 
maximální rychlost 320 km/h je jen o 5 km/h nižší než 
u uzavřené verze. Převodovka je buď šestistupňová, 
manuální nebo sekvenční F1 s pádly na volantu. Stejně 
jako u klasického Maranella lze i v případě 
Superameriky připlatit za podvozkovou sadu GTC, 
která obsahuje i karbon 
-keramické brzdy.

Stránku připravil Lukáš Brůža.
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Víte, že …….

Kalkulačka : 
- je přístroj na provádění číselných výpočtů. 
Označení pochází ze starověkého Řecka a Říma, kde se pro výpočty používala dřevěná 
nebo hliněná destička (abakus), do které se vkládaly kamínky („calculli“).
Abakus se používal v Babylóně, ve starověké Indii, starověkém Řecku, starověkém 
Římě, středověké Evropě, v Číně, Japonsku.
 Kuličkové počitadlo, používané v prvních ročnících základní školy, je jednou z podob 
abaku.

Televizor : 
- je označení pro koncové zařízení pro příjem 

televizního vysílání
- první experimentální TV vysílání probíhají v 

Anglii, Sovětském svazu, USA, Francii a 
Německu , 

-   2. listopadu 1936 začíná pravidelně vysílat BBC 
(na 300 majitelů TV).
- na Mezinárodní rozhlasové výstavě (MEVRO) je 

rok 1948 prezentován úplným kamerovým 
řetězcem v elektronickém systému. Začíná se vyrábět televizní přijímač Tesla.

- V Česku televize vysílala v roce 1953 3 dny v týdnu, 1954 4 dny, 1955 5 dní, 1958 
7 dní.

- k  televizoru je možno také připojit další zařízení určená pro záznam televizního 
obrazu, např. videomagnetofon, videokameru, DVD přehrávač, DVD záznamník, 
digitální fotoaparát apod.
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Beran - 21.3. - 20.4.    Býk -  21.4. - 20.5.   Blíženci -  21.5. - 21.6 .      Rak -  22.6. - 22.7.

Lev -  23.7. - 23.8.   Panna -  24.8. - 23.9.  Váhy -  24.9. - 23.10.    Štír - 24.10. - 22.11.

Střelec- 23.11. - 21.12.    Kozoroh -22.12. - 20.1.   Vodnář - 21.1. - 19.2. Ryby- 20.2. - 20.3.

Stránku připravila Petra Semerádová 8. B
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Seznamte se………

© Kačka a Lucka 6.B ♥♥

Od příštího vydání časopisu SOVÍK budou pod 
hlavičkou FOOLISH MAGAZÍNU vycházet různé 

zajímavosti, příběhy a soutěže.


