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Druhé pololetí školního roku 

2013/2014 se nám neúprosně 

„rozjelo“. Zejména žáci devátých 

ročníků počítají poslední měsíce 

v naší škole, než nastoupí na 

učiliště a střední školy. Zatím 

mají plné hlavy přijímaček  

a určitě jsou už zvědaví na nové 

spolužáky a učitele. V únoru žila 

celá škola olympiádou v ruském 

Soči a na chodbě bylo vytvořeno 

dokonce i takové improvizované 

studio, kde si žáci mohli přečíst 

aktuální program olympijských 

her na daný den nebo se podívat 

na medailové úspěchy našich 

sportovců. Žákům přiblížili 

atmosféru zimní olympiády  

i učitelé tělocviku – uspořádali 

závody na Stupavě v lyžařském  

a snowboardovém slalomu.  

V březnu se chystají na lyžařský 

výcvik sedmáci, budeme jim 

držet palce, aby vydržel sníh . 

 

 

 

 

 

 

Ivana Směšná 
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Zima ve škole 

Lyžování v Osvětimanech bylo opravdu vydařené 
 

Čtvrtek a pátek v prvním únorovém týdnu patřil na naší škole lyžařskému 

výjezdu do Osvětiman. Obou výjezdů se dohromady zúčastnilo 54 

šikovných lyžařů a snowboardistů, kteří si na svahu v Osvětimanech 

zdokonalili své lyžařské umění. Je nutno podotknout, že pro některé bylo 

školní lyžování v letošním sněhově špatném roce první příležitostí 

vytáhnout lyžařskou výzbroj. Ve čtvrtek nás čekalo slunečné počasí  

 perfektně upravená sjezdovka. V pátek již bylo počasí horší a sjezdovka 

byla měkčí. I přesto byli všichni velmi spokojeni a plánovali ještě alespoň 

jeden lyžařský výjezd. Jsem rád, že jsme neměli žádné zraněné, a musím 

všechny lyžaře i snowboardisty pochválit za ukázněnost na sjezdovce i celé 

lyžařské akci. Děkuji doprovodu p. Koňaříkové a p. Králové za ochotu  

s námi jet. 

  Jan Zábranský 

 

 
 



4 

 

 

Kalendárium
 

„Vítězný únor“  

 

 25. únor 1948, komunisty 

označovaný jako "vítězství 

pracujícího lidu nad buržoazií a 

reakcí", představuje vyvrcholení 

státního převratu, jehož cílem bylo 

nastolení komunistické diktatury, 

likvidace parlamentního 

demokratického systému a 

připojení Československa do 

sovětského mocenského bloku 

Zvláštností komunistického 

převratu v Československu, ve 

srovnání s obdobnými procesy v 

jiných státech východní Evropy, 

byla skutečnost, že proběhl za 

podpory velké části obyvatelstva. 

Dalším významným specifikem byla výrazná orientace zahraniční politiky 

všech stran sdružených v Národní frontě na Sovětský svaz. 

V Košickém vládním programu vyhlášeném v dubnu 1945 strany 

deklarovaly: "Vláda bude jednat v souladu se Sovětským svazem, a to ve 

všech oblastech: vojenské, politické, hospodářské i kulturní.“ Tyto aspekty 

tak výrazně napomohly komunistům převzít moc ve státě. 

 

 

Kateřina Sazmová, 6. B 
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Rozhovor 

 
Rozhovor s panem učitelem Zábranským 

 

1. Jak dlouho učíte na téhle škole?  
 Věčnost (15 let) 

 

2. Proč jste se chtěl stát zrovna učitelem? 
 Nikdy jsem učitelem nechtěl být, ale nějak se to tak stalo. 

 

3. Kde jste se narodil? 
 V Uherském Hradišti 

 

4. Jaké jsou vaše zájmy? 
  Rodina, vinohrad, sport 

 

5. Jaké je vaše šťastné číslo? 
  Všechna, která jsou mi přidělena. 

 

6. Jste pověrčivý? 
 Nikdy (Černá kočka -  samozřejmě čtyřnohá – přes cestu to je varování) 

 

7. Máte sourozence? 
 Ano, mám bratra a sestru 

 

8. Jaká barva je vaše oblíbená? 
 Sluší mi všechny – hlavně růžová, červená a černá 

 

9. Jaký styl hudby se vám líbí? 
 Poslouchám ráda vše – folk, pop, rock – podle toho jaká je nálada. 

 

10. Jaký jste měl prospěch na základní škole vy? 
  Nějaká dvojka občas byla.  

 
Michaela Grebeňová, 7.D
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Pranostiky
 

O svaté Juliáně schovej sáně. 

Matěj láme ledy. 
 

O svaté Scholastice jsou potřeba rukavice. 

 

Svatá Dorota sněhem stromy ometá. 
 

Když v únoru skřivan zpívá, chudobný rok potom bývá. 

 

Na Hromnice o hodinu více, půl krajíce, půl píce. 
 

Pošmourné Hromnice sedláku milé jsou velice. 

 

Únor bílý a mrazivý naději na úrodu posílí. 
 

Je-li na Hromnice jasný den, přijde ještě mnohá sněžná žeň. 

 

Svatý Petr vládne mrazem. 
 

Svatý Matěj zemi otvírá, jindy zavírá. 

 

Svatý Valentin – první jarní svátek, svatý Matěj – druhý jarní svátek. 
 

Masopustní šišky na blátě – velikonoční vejce za kamny. 

 

 

 

 

 

Jakub Mokroš, 7. A 
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Zajímavost
 

Světový den mateřského jazyka 

 

Po celém světě se mluví přibližně 7000 jazyky, přičemž některé z nich 

neexistují ani v písemné podobě. Každý z těchto sedmi tisíc jazyků je pro 

určitou skupinu lidí jazykem mateřským. I proto byl vyhlášen Mezinárodní 

den mateřského jazyka. Jedním z důvodů, proč UNESCO vyhlásilo tento 

mezinárodní den, je skutečnost, že mnoha jazykům hrozí zánik. Kvůli 

faktu, že některé z jazyků nemají svou písemnou podobu, hrozí jejich zánik 

úmrtím posledních lidí, kteří tímto jazykem hovoří. V každém jazyce 

nalezneme jedinečné zkušenosti a znalosti týkající se prostředí, vlivů 

počasí, mytologie či počítání a vnímání času apod. Právě tento typ 

informací činí lidstvo vzdělaným a jedná se o velmi vzácné dědictví. 

 

Denisa Kneslová, 7. D 
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Zajímavost

 

Světový den nemocných 

 

Den, kdy o něco více nezůstávají bez povšimnutí ti, kteří trpí nějakou 

nemocí, připadá na svátek Panny Marie Lurdské 11. února. Světový den 

nemocných se z podnětu papeže Jana Pavla II. slaví od roku 1993. Před 

více než 150 lety, v roce 1858, se v Lurdech v tento den poprvé zjevila 

Panna Maria chudé a nemocné čtrnáctileté Bernadettě Soubirousové. Od té 

doby se Lurdy staly symbolem Panny Marie. Světový den nemocných 

připomíná utrpení a nemoc jako něco, co k lidskému životu patří, ačkoli na 

to mnohdy chceme zapomenout. 

 

Světový den boje proti rakovině (4. únor) 

Světový den boje proti rakovině je iniciativa UICC (Union for 

International Cancer Control), v rámci které se mohou její členové, 

partneři, sponzoři a celý svět sjednotit v boji proti globální epidemii 

rakoviny. Pouze přispěním každého jednotlivce, organizace či vlády se 

může dosáhnout cíle - snížení výskytu rakoviny a předčasných úmrtí na ni 

o 25 % do roku 2025. Podle nejnovějších statistických údajů se 

onkologickým pacientem stane každý třetí občan České republiky a dva ze 

čtyř nemocných umírají. Dodržováním jednoduchých zásad zdravého 

životního stylu však lze podle nejnovějších poznatků až 50 % všech 

onkologických onemocnění předejít!   

Sazmová Kateřina, 6. B 
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Doporučení knihy

                                           

Klub záhad – Zloděj mrtvol 

 

Napsal: Thomas Brezina 

Hl. Postavy: Nick, Vicky, Jupiter 

 

Kamarádi mají klub, který nazvali Klub záhad. Vicky se doslechne o 

novém doktoru Frankensteinovi, a proto se děti vydají v noci na hřbitov. 

Po chvilce zahlédnou velkou tmavou postavu s dlouhou holí. Když 

neznámého sledují, vidí, že hledá čerstvé hroby. Temnou postavu začne 

pronásledovat i muž s šátkem přes nos. Děti utečou pryč. Uvidí však 

podezřelé auto, o němž zjistí, že patří jejich učiteli. Rozhodnou se jít pátrat 

k němu domů, kde Nick uvidí, jak z tašky trčí ruka. Předpokládá se, že 

novodobý dr. Frankenstein je již zmíněný učitel. Žáci přijdou na to, že 

vyrábí figuríny a že ruka byla určená jedné z nich. A jak vše dopadne? To 

se dozvíte, když si knihu přečtete. 

 

                                                                                        Standa Psotka, 7. C 
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Zajímavost 

 

Svatý Valentýn 

 

Za oslavami svátku svatého Valentýna stojí 

katolická církev. Ta chtěla zatočit s populárním 

lidovým svátkem plodnosti, který byl velmi 

nemravný. Staří Římané se v únoru chystali na 

příchod jara, které bylo a je označováno jako 

období znovuzrození. Probíhaly různé očistné 

rituály domů, které se například vysypávaly solí 

a zvláštním typem mouky. V polovině měsíce 

začínaly tzv. oslavy Lupercalia (lupo znamená 

italsky vlk). Od 4. století př. n. l. se oslavy 

odehrávaly v jeskyni, kde podle legendy vlčice 

odkojila Romula a Rema. Po ulicích se rozlévala 

zvířecí krev na znamení plodnosti, ale ten hlavní 

rituál spočíval v jakési loterii lásky. 

 

Jména žen a mužů se napsala na lístečky a následně zamíchala v urně a 

náhodně se pak losovaly dvojice, které po celý následující rok měly spolu 

intimně žít. Další rok o dalším svátku Lupercalia se pak losovaly nové 

dvojice. Katolické církvi se pochopitelně takové orgie nelíbily, tak 

přemýšlela, jak jim zabránit navždy. Začal se hledat svatý zamilovaných, 

který by nahradil nemravného boha Luperca. Vhodný svatý byl nalezen v 

roce 496, kdy papež Gelasio zrušil nemravný svátek a začal prosazovat 

kult svatého Valentýna, duchovního, který byl zavražděn asi 200 let 

předtím. Tak se svatý Valentýn z Termini stal patronem a ochráncem 

zamilovaných 

Legenda praví, že tento kněz se vzepřel nařízení císaře Claudia II., podle 

kterého byly ženy nemravné a kazily morálku vojáků. Tajně oddával 

vojáky s mladými dívkami. Kvůli tomu byl uvězněn. Ve vězení se kněz 

sblížil s dcerou vězeňského dozorce. Této dívce těsně před svou popravou 

14. února poslal dopis na rozloučenou a podepsal se „Od Tvého 

Valentýna“. Jednalo se prý o první valentýnské přání. 
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Zajímavost
 

Za zmínku stojí zajímavost o tom, kde se vzaly tzv. valentýnky, 

zamilovaná přáníčka, která si nejen zamilovaní na svátek svatého 

Valentýna vyměňují.  

Svátku svatého Valentýna se v USA slaví od roku 1907. Celosvětové 

valentýnské šílenství má na svědomí americký výrobce vánočních 

pohlednic Walter Scott, který se na počátku 20. století ocitl na pokraji 

bankrotu. Vymyslel tedy obnovu tradice svátku zamilovaných a k němu 

určených pohlednic. Walter Scott tak odvrátil bankrot, zněkolikanásobil 

své zisky a tradice svátku zamilovaných zdomácněla po celém světě a 

přetrvává déle než jedno století. 

 

Vendula Manová, 7. A 
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Kvíz
 

Římské číslice: 

 

1. číslo 5 je:                                                                    

a) L                                                                                      

b) M                                                                                   

c) V 

d) C 

 

2. číslo 10 je: 

a) XX 

b) X  

c) D 

d) M 

 

3. číslo 9 je: 

a) IL 

b) XI 

c) IV 

d) IX 

 

4. číslo 20 je: 

a) CC 

b) LV 

c) XX 

d) XV 

 

Mokroš Jakub, 7. A 



13 

 

 

Z předmětu do předmětu

Ferda Mravenec ovládl 

knihovnu 

 

Začátkem ledna vyhlásilo SVČ Klubko 

Staré Město a MěK Staré Město 

výtvarnou soutěž „S Ondřejem Sekorou 

na toulkách přírodou“. Soutěž byla 

vyhlášena k letošnímu 115. výročí 

narození Ondřeje Sekory. Asi všichni 

známe jeho „nesmrtelnou trojici“ 

postaviček, kterými jsou Ferda 

Mravenec, Beruška a brouk Pytlík. 

Těmito postavičkami se také inspirovali 

žáci 6. a 7. tříd naší školy, kteří 

namalovali obrovské množství krásných 

výkresů, které představili veřejnosti na 

vernisáži ve středu 12. února v Městské 

knihovně ve Starém Městě. 

Do soutěže bylo nakonec odesláno 28 

prací. Bylo těžké vybrat ty nejhezčí, 

krásných výkresů bylo mnoho. Přestože 

byla účast vysoká a celkem do knihovny 

dorazilo přes 280 výtvarných prací, naše škola dokázala s přehledem ovládnout 

IV. kategorii (6.–9. třída ZŠ) a žákyně obsadily všechny pozice právě v této 

kategorii. 

 

1. místo: Amálie Stejskalová, VI. D 

2. místo: Johana Sajblová, VII. D 

3. místo: Alžběta Pleváková, VI. D 

Holkám z celého srdce gratulujeme a doufáme, že si krásné a hodnotné ceny užijí. 

Výstava potrvá až do 19. března 2014.                    

Ivana Směšná 
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Z předmětu do předmětu
 

 
Amálie Stejskalová, VI. D 

  
Johana Sajblová, VII. D 

 
Alžběta Pleváková, VI. D 
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Literární střípky
 

Pořád jenom čekat 

 

Čekám jen na chvíli, 

tu chvíli tajemnou, 

kdy poběžíš i míli, 

abys byl tu se mnou. 

Ty jsi mě opustil 

a nechal mě samotnou, 

jako cukr ve vodě ses rozpustil 

a nechal mě zamilovanou. 

 

Teď utíkám od myšlenek na tebe 

a samotných nocí, 

kdy ptala jsme se sebe, 

co a jak udělat smím. 

 

Snad už teď vím, 

že odporná jsem ti dosti, 

a dost bylo myšlenek 

plných smutku a zamilovanosti. 

 

Teď už bych to neudělala, 

že bych tě znova milovala, 

měla jsem tě moc ráda, 

ale teď už tě nemám ani jako kamaráda. 

 

Bývala chvíle, 

kdy znamenal jsi pro mě vše, 

ta chvíle však utekla 

jako půlnoční mše…  

 

Michaela Grebeňová, 7. D 
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Pro legraci
 

Ona: „Zlato, víš, co je zítra za den?“ (14. 2.) 

On: „To si piš, že vím.“ 

Ona: „Opravdu?“ 

On: „No jasně, že jo.“ 

Ona: „Tak řekni.“ 

On: „Začíná Liga mistrů!!!“ :-D 

 

Žena se probudí na Den svatého Valentýna a oznamuje nadšeně svému 

choti: "Právě se mi zdálo, že jsi mi na Valentýna věnoval perlový 

náhrdelník. Co myslíš, že to znamená?" 

S jistotou v hlase muž prohlásí: „To se dozvíš dnes večer."  

Večer muž přijde domů s malým balíčkem a slavnostně jej předá ženě. 

Žena jej otevře a zděšeně vykřikne: „Význam a výklad snů."                           

 

Rozhovor dvou milenců: 
ON: „Konečně, už jsem se nemohl dočkat!" 

ONA: „Já odjíždím." 

ON: „To nemyslíš vážně!" 

ONA: „Byl jsi mi věrný?" 

ON: „Samozřejmě, na každém kroku." 

ONA: „Nezahýbal jsi mi?" 

ON: „Šílíš?!"  

ONA: „Tak tedy zůstanu." 

A teď si to přečtěte pozpátku! 
Klára Burešová, 8.C 
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Na další číslo se můžete těšit na konci března 2014.    


