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Vánoce uběhly jako voda, 

začal nám nový kalendářní rok         

a naše redakce přináší první letošní 

číslo, které je opět plné zajímavých 

informací.  

V první části časopisu          

se dozvíte nějaké zajímavosti, které 

jsou spojeny s lednovým měsícem. 

Pomyslná druhá část vám 

připomene, co všechno se v průběhu 

tohoto měsíce událo a ve třetí části 

už na vás čeká další napínavé 

pokračování naší povídky, hry, 

doplňovačka a samozřejmě nesmí 

chybět vtipy . 

Doufáme, že se vám bude 

lednové číslo líbit a za celou redakci 

přejeme dodatečně hodně zdraví        

a štěstí v novém roce! 

 

Kusáková Veronika 
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Významné dny v lednu 

 
Významné dny v lednu 

 

6. ledna – Tři králové  

Tři králové - Mudrci z Východu, kteří navštívili Ježíše krátce po jeho 

narození.   

 

12. ledna – Světový den manželství 

Světový den manželství nemá pevně stanovené datum, připadá vždy na 

druhou neděli v únoru. 

 

27. ledna – Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení 

zločinů proti lidskosti 

Mezinárodní den památky obětí Holocaustu připomíná události 2. světové 

války 

 

28. ledna – Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce 

 

28. ledna – Den ochrany osobních údajů  

 

31. ledna – Světový den pomoci malomocným 

Lepra je infekční onemocnění, které je též nazýváno jako Hansenova 

nemoc. I přesto, že je znám lék, trpí touto nemocí až 11 milionů lidí na 

celém světě. Světový den pomoci malomocným je vyhlášen od roku 1954. 

 

 

Doseděl Michal, VII. A 
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Pranostiky 
 

Pranostiky pro měsíc leden 

 

V lednu mráz – těší nás; v lednu voda – věčná škoda. 

V lednu málo vody – mnoho vína, mnoho vody – málo vína. 

Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání. 

Jestliže země v lednu měsíci otevřena jest a obzvláště když poslední 

větrové přitom bouří, tehdy panují rozličné nemoce. 

Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu. 

Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.  

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 

Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. 

Leden studený, duben zelený. 

Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí. 

Lednová zima i na peci je znát. 

Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká. 

Teplý leden, k nouzi krok jen jeden. 

Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují. 

Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. 

Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. 

Holomrazy – úrody vrazi. 

 

Horníček Zdeněk, VI. C 
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Horoskopy 
 

Vodnář 

 

Procházíte pohodovým obdobím. Přičteme-li vliv optimistického 

Jupitera, který vám září na cestu už delší dobu, můžete si užít maximální 

spokojenosti. Kolo štěstí se pro vás točí především v oblasti partnerství, 

tvůrčí sféry i finančních záležitostí. 

 

 
 

Kozoroh 

 

Pokud jste se pracovně zatím spíše drželi v pozadí, teď o vás bude 

slyšet! Důvěřujete svým schopnostem a máte potřebnou kuráž k tomu, 

abyste si kladli ty nejnáročnější cíle. Neváháte přednést své nápady             

a názory a v případě potřeby si je obhájit. 

 

 
Horníček Zdeněk, VI. C 

http://znameni-zverokruhu.najdise.cz/vodnar-znameni
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjF46rfkbXRAhUG_iwKHW5iC7IQjRwIBw&url=http://znameni-zverokruhu.najdise.cz/kozoroh-znameni&psig=AFQjCNGtZWcN_DkjBF2lIqmalQBurl3kBw&ust=1484053900121026
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Tři králové 
 

Tři králové 

 

Jsou to mudrcové z Východu, kteří navštívili Ježíše krátce po jeho 

narození. Přinesli mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Jmenují se Kašpar, 

Melichar a Baltazar. V Novém zákoně se tyto údaje nevyskytují. 

Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně. Svátek 

tří králů je dvanáctým dnem Vánoc, slaví se 6. ledna. V západní liturgické 

tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej 

na Západě i Východě slaví 6. ledna. 

 

 
 

Kočenda Jan, IX. C 
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Významné osobnosti 

 
Adina Mandlová 

 

 Vlastním jménem: Jarmila Anna Františka Marie Mandlová, 

 Narodila se: 28. ledna 1910 v Mladé Boleslavi,  

 Zemřela: 16. června 1991 v Příbrami, 

 Byla to filmová a divadelní herečka,  

 Po válce byla poměrně zbytečně podezřívána z kolaborantských 

styků s německými okupanty, 

 Byla krásná, inteligentní, obdivovaná, byla ale také psychicky 

nevyrovnaná,  

 Za svůj život hrála v mnoha divadlech, např. Divadlo Na Poříčí, 

Komorní divadlo, Divadlo na Vinohradech.  

 

Filmy ve kterých hrála: 

 Děvčátko, neříkej ne!, 1932             

 Diagnosa X, 1933 

 V tom domečku pod Emauzy, 1933 

 Život je pes, 1933 

 Mazlíček, 1934 

 Ať žije nebožtík, 1935 

 Komediantská princezna, 1936  

 Švadlenka, 1936 

 Velbloud uchem jehly, 1936  

 Děvčata, nedejte se!, 1936  

 

Kočenda Jan, IX. C 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/28._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1910
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mlad%C3%A1_Boleslav
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1991
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADbram
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C4%9Bv%C4%8D%C3%A1tko,_ne%C5%99%C3%ADkej_ne!&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Diagnosa_X&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V_tom_dome%C4%8Dku_pod_Emauzy&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot_je_pes
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mazl%C3%AD%C4%8Dek_(film)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/A%C5%A5_%C5%BEije_nebo%C5%BEt%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Komediantsk%C3%A1_princezna&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vadlenka_(film)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velbloud_uchem_jehly_(film,_1936)
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bv%C4%8Data,_nedejte_se!
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Co se děje ve škole 
 

WC ART  

 

Letos se na naší škole konal již třetí ročník akce WC ART. Jedná 

se o malování plechových kójí školních záchodů za účelem zkrášlení 

prostředí školy. V prvním ročníku se malovalo na téma Simpsonovi. Dílo 

můžete zhlédnout v pavilonu B na patrech u výtvarné výchovy a fyziky. 

Rok poté náš zcela nový EKOtým vymyslel téma světadíly.                    

WC u přírodopisu krášlí motivy Asie a Austrálie.  

Před Vánocemi se EKOtým  a žáci, kteří věnovali svůj volný čas po 

vyučování, sešli v pavilonu A, kde se vrhli na poslední téma Afrika a Asie. 

Jsme velmi rádi, že po třech letech usilovné práce a přemýšlení se nám 

povedlo projekt dokončit, zkrášlit prostředí školy a zanechat na sebe 

nějakou památku pro příští generace. Ale na druhou stranu nás také mrzí, 

že ve všech třech ročnících téhle akce zůstala většina práce na EKOtýmu    

a někteří žáci školy naši práci ničí nevhodnými nápisy. 

Kočenda Jan, IX. C 
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Co se děje ve škole

 
Setkání EKOhlídek 

 

Dne 23. ledna                  

se uskutečnilo setkání EKohlídek 

s EKOteamem pod vedením 

předsedy Vojtěcha Valenty          

a místopředsedkyně Barbory 

Vandové. Na tomto setkání byly 

EKOhlídky upozorněny na to, 

jaké mají povinnosti a pravidla 

EKOKODEXU. Dozvěděli        

se      o akci Turnaj   ve stolním 

fotbálku, na který mají vybrat dva 

zástupce    ze třídy. Na cestu od 

nás dostali plakáty s jejich 

povinnostmi a informace             

o stolním fotbálku.  

 

Kočenda Jan, IX. C 
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Co se děje ve škole 

 
Nicholas Winton - Síla lidskosti 

 

Ve středu 25. ledna se žáci 7. – 9. tříd sešli před Sokolovnou          

ve Starém Městě. Zhlédli dokumentární film o Nicholasu Wintonovi. 

Nicholas Winton byl Angličan, který místo na dovolenou zavítal do Prahy. 

Když viděl situaci v Praze, rozhodl se pomoci dětem českých židů tím,      

že je deportuje do adoptivních rodin v Anglii. Ve filmu bylo také ukázáno, 

jak taková deportace vypadá a kolik práce jí předchází. Součástí filmu byl 

rozhovor s lidmi, kterým pomohl přežít. Po ukončení filmu následovala 

beseda s dramaturgem filmu. Dozvěděli jsme se, že Nicholas byl aktivní 

ještě ve svých 104 letech. Létal letadlem, byl velký humorista. Byl to muž 

s velkým srdcem. Jeho lékem na dlouhověkost byl smích. Na konci jsme 

mohli zhlédnout dojemnou nahrávku z jeho návštěvy v České republice.  

Myslím, že film byl velmi zajímavý a všechny nás donutil zamyslet 

se nad tím, jaké máme štěstí, že žijeme právě v této době. Když si jdeme   

za svým cílem, dokážeme velké věci.  

 

                                                             Kočenda Jan, IX. C 
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Literární střípky – povídka na pokračování 

 
Poslední kapka života (13. část - Lamunn nebo Akria) 

 

Děti se plazily temnou chodbou a čekaly, co se bude dít. Po několika 

minutách se jim naskytl pohled na malou a poměrně útulnou kamennou 

komnatu. Plápolaly zde dvě pochodně zavěšené na dvou protějších 

kamenných stěnách hrubě vytesaných do skály.  

„Tak tam tak nekoukejte! Pojďte si sednout,“ pobídla je postava zahalená 

v černém plášti. Ona sama si však ke kamennému stolu nesedla a otevřela 

almaru z dubového dřeva.  

Elvinnka a Osse se bez dalšího pobízení posadili za stůl. Dívka v plášti 

před ně postavila talíř s pecnem chleba a krajáč mléka. Pak se sehnula 

znovu k almaře a vytáhla velikou mísu s ovocem. Obě děti se na jídlo 

hladově vrhly.  

„Tak?“ začala Eles.  

„Kdo jsi?“ pokračoval Lais.  

Dívka se napřímila a její ruce uchytily lem kápi, kterou pomalým pohybem 

stáhla z hlavy. Nyní se na ni upíraly čtyři páry udivených očí. Dívka měla 

drobný kulatý obličej lemovaný dlouhými černými vlasy vlnícími             

se do temných prstýnků. Veliké šedé oči se na ně usmívaly stejně jako 

úzké šedé rty. 

Pak si svlékla celý plášť a všem se naskytl pohled na její temně rudé šaty 

dlouhé až po zem. Byla opravdu krásná a vůbec se nezdála zdejší. Mezi 

ošklivé obyvatelstvo zlých elfů skutečně nezapadala.  

„Jsem dcera Alcesara Největšího, ale…“ nedořekla, protože ji přerušil 

Lais.  

„Já to věděl! Chceš nás nalákat do nějaké pasti a…“ teď byl zase přerušen 

Lais.  

„Počkej, nech ji mluvit! Ale?“ vyzvala Eles v pokračování neznámou. 
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Literární střípky – povídka na pokračování 
 

 

„Ale ne vždy tomu tak bylo…“ chopila se tedy znovu slova tajemná dívka.  

„Jak je to možné?“ zeptá se udiveně Lais.  

„Prosím, můžeš být tak hodný a neskákat mi neustále do řeči?“ usadila ho 

dívka. Lais se zatvářil poněkud zahanbeně. „Děkuji. Můj život začal 

jednoho jarního dne, kdy jsem se narodila ve vaší vesnici ve starostově 

domě. Ano, v domě Modrbela. Jsem jeho vnučka,“ začala s vyprávěním 

dívka.  

„To je lež!“ zasyčela Eles. „Tvá fantazie mě pořádně rozčiluje,“ řekla         

a zaťala pěsti. „Modrbel je nejušlechtilejší muž na zemi a ty lžeš!“  

„Nejsi Modrbelovou vnučkou a taky nejsi ten, kdo nám chce pomoci,      

jak tvrdíš!“ vyštěkne Lais.  

Eles i Lais se chopili meče zavěšeného na zdi a obklopili ji. „Nelži!“  

„Radím vám dobře, sklopte ty meče,“ mluvila velmi klidně a z jejích rtů    

se neztratil úsměv.  

„Nebo?“ zasmál se Lais a mečem se přiblížil k jejímu krku.  

„Nebo se stane tohle!“ zasmála se a vytáhla z pochvy u opasku meč 

z černého zlata. Započal zákeřný souboj mezi třemi meči. Ač by to do 

mladé slečny nikdo neřekl, byla velice zdatná bojovnice a po pár minutách 

přišli její vinou o meč i Eles i Lais.  

„Stačilo vám to?“ zasmála se tajemná. Vrátila meč zpět do pochvy.  

„Buďte tak laskavi a posaďte se. Vím, teď jsem vám hodně zamotala 

hlavu, ale nechte mě vám ji zase rozmotat. 

Jsem vnučka vašeho starosty. A to není žádná lež. Narodila jsem se dceři 

Modrbela, Alishi a jejímu muži Victronimu. V den mého narození však   

do naší vesnice vtrhly desítky vojáků Alcesara Největšího. Ačkoli nikdo 

příliš nechápal proč, chtěli mě. Jistě, původně to byl útok naplánovaný za 

účelem ukrást vám Kapku života, ale pak Alcesar zjistil, že se v domě 

starosty narodila dívenka a ne nikomu jinému než Alishi. 



 13 

 

Literární střípky – povídka na pokračování 
 

 

Kdysi se Alcesar Největší ucházel o ruku mé matky, ta ho však odmítla. 

Alcesarovi se v jeho prohnilé duši zrodil nový plán. On se rozhodl unést 

mě,“ vyprávěla dívka. „Té noci jsem přišla o maminku, tatínka a mnoho 

dalších lidí, kteří mě milovali, ač jsem na světě nebyla ani den. Alcesar mě 

pak přejmenoval z rodného Lamunn na Akriu. Musím se nazývat dcerou 

Alcesara Největšího.“  

 

„Ale Modrbel nemá děti. Ani vnoučata,“ namítl zaraženě Lais.  

„Ale má. Svou matku jsem už nikdy neviděla a ani nikoho jiného, kdo 

patřil k mé rodině. Nevím, co se s nimi se všemi stalo. Vlastně bych tento 

příběh ani neměla znát. Ale vše jsem tajně vyslechla a můj ,otec‘ si musí 

myslet, že o svém původu nic nevím,“ usmála se na nevěřícné pohledy 

ostatních.  

Tento silný příběh sourozenci a Eles velmi otřásl, teď si však museli každý 

sám za sebe uvědomit, zda příběhu věří či ne… 

 

Pokračování příště…                                                             

    Broklová Barbora, VII. D 
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Doplňovačka 

 

 
Doplňování slov do vět 

 

Máma mi koupila nové boty z ______________ 

Včera jsem spadl ze _______________ 

Vítr odfoukl_____________ ze země       

Počítač mi přestal _____________ 

Můj otec brzy odjede do ______________ 

Lidé nejsou ______________ 

Škola je velmi _______________  

Československo má _______________ 

Paní učitelka rozdává ________________ 

Kráva dává ________________ 

Malování je velmi _______________ 

Ahoj, já jsem ________________ 

Pan ředitel se jmenuje __________   _________ 

Fyzika je __________   ______________ 

Nejrozšířenější sociální je _______________ 

 

obchodu, mléko, Josef Jurnykl, známky, školní předmět, schodů, Petr, 

talent, sáček, jednoduché, důležitá, nesmrtelní, facebook, Německa, 

fungovat 

 

Horníček Zdeněk, VI. C   
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Malování na počítači 
 

 

 
Kubík Matyáš, VI. A 

 



 16 

 

Pro legraci 

 
„Studente, dělá vám otázka nějaké potíže?“ 

„Otázka ne, pane profesore, ale odpověď.“ 

 

„Paní učitelko,“ táže se matka, „jak jste mohla dát mému synovi pětku z 

matematiky?!“ „Lehce,“ na to klidně pedagožka, „žádná horší známka totiž 

neexistuje.“ 

 

„Mami, může mne paní učitelka potrestat za něco, co jsem neudělal?“ 

„Nemůže, Jiříčku, nemůže.“ 

„To jsem rád. Já tedy neudělám domácí úkol.“ 

 

Jsou dva hadi a jeden povídá druhému: 

„Ty, Franto, jsme my jedovatí hadi?“ 

„Ne, proč?“ 

„Uf, to se mi ulevilo, protože já jsem se před chvilkou kousl do jazyka.“ 

 

Jde zajíc po poušti, potká ho žirafa a ptá se: „Zajíci, proč za sebou táhneš 

ty dveře od auta?“ 

A zajíc na to: „Kdyby mi bylo horko, tak si otevřu okýnko.“ 

 

 Doseděl Michal, VII. A 
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Na další číslo se můžete těšit na konci února 2017. 


