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Milí čtenáři,  

 

také jste si všimli, že nás jaro 

letos opět trochu minulo? 

Nicméně větru a dešti 

neporučíme, a tak můžeme 

z kabátů skočit rovnou do plavek. 

Vůně kvetoucích stromů a květin 

je všudypřítomná a hřející 

sluníčko je pro všechny 

předzvěstí blížících se prázdnin. 

 

Redakční tým i přes vábení léta 

nezahálí a neustále vymýšlí další 

a další články, abyste byli 

v obraze! Pojďme se společně 

podívat, co si pro vás připravil 

v letošním předposledním čísle. 

 

Kusáková Veronika 
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Významné dny v květnu 
 

1. květen 

 

        1. květen patří v České republice ke státem vyhlášeným svátečním 

dnům a zároveň představuje den pracovního klidu. Význam tohoto dne 

spočívá v připomenutí svátku práce. Z historického pohledu se jedná         

o mezinárodní dělnický svátek. 

 

    V západní Evropě měl v době ještě nedávno minulé 1. květen další 

zajímavý rozměr, kdy symbolizoval začátek jarní setby a byl zasvěcen 

bohu slunce a plodnosti. I v současnosti je tento svátek tradičně příležitostí 

k setkání různých ideově odlišných skupin, které jej využívají k veřejným 

manifestacím svého vztahu k sociální politice státu. 

 

        Dle původního znění musí být každá žena v tento den políbena pod 

rozkvetlou třešní, aby následující rok neuschla. Jiný výklad říká, že bude 

mít díky polibku krásu po celý další rok. Samotný polibek byl dříve 

považován za velmi intimní projev, a proto mohla být žena políbena pouze 

od svého milého. Polibek dříve automaticky předznamenával svatbu. 

 

        Se svátkem souvisí zvyk májek. Tento zvyk stavění osekaných 

stromů, vyzdobených pentlemi a věncem, je znám i z Anglie. Obdobné 

rituály jsou součástí Beltain, keltského svátku, který                                     

se v Irsku a Skotsku slaví dodnes. Mladík vystavěl pod okny své milé tuto 

májku. Pokud měla i jiného nápadníka, měl onen nápadník za úkol májku 

zničit a vyměnit za svou vlastní. 

 

Horníček Zdeněk, VI. C 
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Významné dny v květnu 

 
8. května – Den vítězství 

 

        8. května se v České republice slaví především Den vítězství/Den 

osvobození. Každý ví, že toto datum bylo prohlášeno za státní svátek         

a je tedy dnem pracovního klidu. 8. května 1945 byla podepsána úplná              

a bezpodmínečná kapitulace Německa, a proto se tento den považuje         

za konec druhé světové války. Ta vstoupila v platnost 8. května,                 

ač se v Československu několik let nemohli politici rozhodnout, jaké 

datum státního svátku zvolit. V úvahu připadal také 5. květen – den, kdy 

začalo Pražské povstání. Teprve v roce 1951 se poslanci dohodli,               

že se bude slavit 9. květen – Den osvobození Československa.  

        Po sametové revoluci, ještě dřív, než proběhly první demokratické 

volby, vznikla potřeba vyřešit státní svátky. V této době získal svátek jiný 

název – Den osvobození od fašismu. Důvodem bylo především to, aby       

v názvu byli obsaženi všichni osvoboditelé. 

 

Horníček Zdeněk, VI. C 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/clanek.phtml?id=698911
http://aktualne.centrum.cz/tema/sametova-revoluce_1965/
http://resslova-eter.blogspot.com/2012/05/8-kvetna-den-osvobozeni.html
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Významné dny v květnu 
 

Den matek 

 

        Historie spjatá se Dnem 

matek sahá až do 16. století, kdy 

se tento svátek začal oslavovat 

v Anglii pod názvem „Mateřská 

neděle nebo Neděle matek“         

a připadal na postní dobu před 

Velikonocemi. 

        Chudí lidé, kteří tehdy 

sloužili bohatým, aby měli          

na jídlo, však v tento den            

od bohatých museli dostat volno. 

Chudí se tak mohli setkat            

se svými matkami, které byly       

i 1000 kilometrů daleko. 

        Den matek je den v roce, 

kdy máme skvělou příležitost 

poděkovat našim maminkám     

za to, co všechno pro nás v životě 

udělaly. Lidé tento den slaví       

po celém světě v různých dnech 

roku. U nás je Den matek slaven 

vždy na druhou květnovou neděli, 

i proto se datum tohoto svátku 

rok od roku liší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Duda Marek, VI. A 

 

http://kupnisila.cz/den-matek/
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Významné osobnosti

John Fitzgerald Kennedy 

 

        Americký politik a 35. prezident 

Spojených států v letech 1961–1963. 

Narodil se 29. května 1917 

v Brooklinu. Byl bratrem Roberta 

Kennedyho. Pocházel z bohaté 

americké rodiny.  

 

        Od roku 1946 působil                 

ve Sněmovně reprezentantů, od roku 

1953 v Senátu. Prezidentských voleb 

se účastnil v roce 1956, ale neuspěl.  

V roce 1960 již těsnou většinou 

zvítězil nad republikánem Richardem  

                                                           Nixonem.  

 

        Byl prvním katolíkem v úřadě prezidenta. Ve svém programu, 

nazvaném Nová hranice (New Frontier), kritizoval Eisenhowerovu éru, 

hlásil se k rooseveltovské tradici a hledal oporu v mladé a podnikatelské 

Americe. Omezoval nezaměstnanost a inflaci, za hlavní cíl vyhlásil péči     

o chudé a o černochy. Kvůli republikánské většině ve Sněmovně však část 

svého programu neprosadil. V roce 1961 zahájil nákladný vesmírný 

program, roku 1962 obhajoval snížení celních poplatků (tzv. Kennedyho 

kolo). Snažil se čelit mezinárodním krizím, zvl. karibské krizi  a blokádě 

Berlína. J. F. Kennedy byl zavražděn 22. listopadu 1963 v Dallasu, Texas. 

 

Horníček Zdeněk, VI. C 
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Co se děje ve škole 

 
Osvětim – svědomí lidstva 

 

        V úterý 3. května se sešla skupinka dobrovolníků již ve 4.50 hod, aby 

se společně s paní učitelkou Kunderovou, Bazalovou a s panem průvodcem 

Kočím, vydali do Osvětimi. Po vjezdu do Polské republiky nám náš skvělý 

pan průvodce řekl zajímavé informace o Polsku a připravil nás na program 

v koncentračním táboře.  

        Po příjezdu k pracovnímu táboru Osvětim jsme se rozdělili                

do skupinek podle tříd. Obě skupinky měly svého česky mluvícího 

průvodce, který nás provedl celým táborem. Ukázal nám nejen místa jako 

plynovou komoru, věznici, ale i místnost, kde byly přesně dvě tuny vlasů 

lidí, kteří zemřeli v plynové komoře. Poté jsme se přesunuli                       

do vyhlazovacího tábora Březinka. V tomto táboře byli deportovaní ihned 

rozděleni na ženy s dětmi a muže, muži pak byli dále rozděleni na práce 

schopné a neschopné. Ženy s dětmi a slabí muži byli téměř ihned usmrceni 

v plynových komorách. Jednalo se o největší koncentrační tábor                 

v komplexu Auschwitz, ale i největší vyhlazovací tábor 2. světové války. 

Bohužel se toho moc nedochovalo, neboť Němci více než polovinu tábora 

zapálili, nebo vyhodili do vzduchu, aby zničili všechny důkazy. Důvodem 

byla blížící se ruská armáda. 

        Po prohlídce koncentračních táborů jsme si jeli částečně zlepšit náladu 

do obchodního centra Slavíček. V obchodním domě jsme měli rozchod      

a většina z nás si koupila polské Krowky, některým však nestačila svačina, 

a proto se dojedli v asijském bistru.  

        Domů jsme dorazili krátce před šestou hodinou. Za všechny účastníky 

děkuji panu průvodci, paním učitelkám, ale i počasí, které nám až na 

drobné přeháňky vyšlo na výbornou. Návštěvu koncentračního tábora bych 

každému doporučoval.      

Kočenda Jan, IX. C 
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Co se děje ve škole 

 
Projektové dny 

Žáci sedmého ročníku     

se tři měsíce připravovali            

na projektové dny, které              

se uskutečnily 2. 5. 2017.  

Jako první byla krátká 

úvodní řeč paní učitelky Králové 

o tom, jak budou probíhat. Poté 

začaly samotné projekty, které 

zahájil                   a doprovázel 

projekt pana učitele Zábranského, 

který byl zaměřen hlavně            

na zpívání, ale účinkující měli       

i decentní masky. Po dozpívání 

písně začal projekt paní učitelky 

Huňkové, ve kterém nám žáci 

řekli nejnovější zprávy z domova 

i ze světa. Po skupině paní 

učitelky Huňkové přišla skupina 

paní učitelky Weinbergerové,       

v níž nám žáci předvedli slavného 

pana Beana v podání Erika 

Zimčíka. Pan Bean zaletěl         

do Itálie, Francie a samozřejmě       

i do Anglie. Po těchto státech nás 

provedl se skvělou angličtinou, 

ale zazněla také francouzština      

a italština. Po panu Beanovi 

přišla skupina paní učitelky 

Kamrlové, která si pro nás 

připravila šest nejznámějších  

 

pohádkových postav z Velké 

Británie, Itálie, Francie, Polska, 

České republiky a Švédska.        

Po skončení prezentace na parket 

přitančila skupina paní učitelky 

Oharkové Foltýnové, která nám 

předvedla tance z různých zemí. 

Shlédli jsme francouzský kankán, 

balet nebo tradiční irské tance, 

jako jedna z posledních na parket 

přišla skupina paní učitelky 

Králové, která měla připravený 

tanec na písničku ,,Modrá           

je dobrá“ od skupiny Žlutý pes. 

Skupina nám řekla něco málo       

o modré barvě, která je všude 

kolem nás. Jako poslední přišla 

skupina paní učitelky Kusákové, 

která si pro nás připravila hru 

„Hádej, kdo jsem“. Ve hře          

se objevili např. Karel Gott,      

W. A. Mozart a známá chemička 

M. Sklodowská.  

V průběhu vystoupení 

přišel i pan starosta s panem 

místostarostou, který se dokonce 

přidal ke zpěvákům a doprovázel 

s panem učitelem Zábranským 

jeho skupinu na basovou kytaru. 

 

Doseděl Michal, VI. A 
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Co se děje ve škole 

 
Matematické soustředění 6. a 8. ročníku 

 

        Dne 10. května v 7.45 se žáci VI. C a VIII. C sešli před školu,         

aby odjeli na matematické soustředění. Ubytovali jsme se do luxusních 

pokojů v hotelu Háj v Nové Lhotě. Začaly nám aktivity a poté oběd. 

Polední klid trval 45 minut. Po poledním klidu začaly další aktivity           

ve dvojicích šesťák a osmák, po této aktivitě byla procházka nebo 

minigolf, záleželo na tom, co se komu právě chtělo dělat.  

        Na večeři jsme měli pizzu. Po večeři následovaly aktivity, které byly 

rozděleny mezi žáky. Žáci osmého ročníku měli chemicko-matematické 

scrabble a žáci šestého ročníku nákupní košík.  

        Ráno jsme všichni vstali a šli jsme na snídani. Po snídani nás čekaly 

kupky příkladů. Poté přišel na řadu oběd. Po obědě následovaly další 

aktivity. Následně jsme šli na procházku směrem Vápenky. Naštěstí          

po procházce bylo nachystané občerstvení. V 16.00 jsme vyrazili směr 

domov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Horníček Zdeněk, VI. C 
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Povídka na pokračování 
 

Poslední kapka života (17. část - Knihovna) 

 

„Prosím, řekni, že si z nás jen děláš legraci,“ otočila se neochotně Lamunn.  

„Musíme se pro ni vrátit,“ nadhodila Eles.  

„Ne my, já. Já jsem ji měl hlídat, já jsem za ni zodpovědný! Eles, dej pozor 

na Osseho!“ zavelel Lais a už se chtěl rozběhnout zpátky, když ho Eles 

chytla za rameno: 

„Půjdu s tebou. Lamunn Osseho vyvede z paláce a počkají na nás u Jižní 

hory,“ navrhla Eles.  

„Já myslím, že by měla jít s Ossem Eles. Já to tady znám líp než kdokoli 

jiný. Dokonce i líp než Alcesar!“ rozhodla Lamunn.  

Eles se snažila něco namítnout, Lamunn ji však předběhla: „Tak už běžte!“  

Pak se rozběhla na opačnou stranu. Lais letmo pohladil Osseho                  

po střapatých vláskách a jemně Eles obejmul. Poté se otočil i on a rozběhl 

se za Lamunn.  

„Ne, prosím! Ne!“ chodbou se rozeznívaly vzlyky malé Elvinnky. Tak už ji 

chytili, proletělo Laisovi hlavou a zachmuřil se a ještě více přidal do kroku. 

Už byli u Alcesarových vojáků hodně blízko, když Laise Eles stáhla         

do strany, kde se schovali za těžký černý závěs.  

„Co to děláš?“ rozčílil se šeptem Lais. Neměl rozhodně v úmyslu               

se schovávat, když jeho sestře někdo ubližuje.  

„Jestli tam teď vtrhneme, zajmou znova i nás. Jak ji asi potom zachráníme? 

Potřebujeme plán!“ vysvětlila šeptem Lamunn.  

Elvinnčin tichý pláč se přibližoval. Pak zanikl mezi dusotem velkých 

chodidel vojáků, a když prošli kolem úkrytu za závěsem a zmizeli v dálce, 

Lamunn tiše vyšla zpoza závěsu a namířila si to po nedalekých kamenných 

schodech někam do dalšího patra paláce. Lais ji následoval.  

„Hej! Elvinnku odvedli tam tím směrem!“ šeptal nakvašeně Lais 
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Povídka na pokračování 
 

 a rozohněně mával rukou 

směrem, kudy odešli vojáci. 

„Jo, já vím. Budeš se divit,      

ale taky vidím. Tam tím 

směrem je severní křídlo, kde   

je druhá věznice. Zavřou ji tam. 

Tentokrát ji ale budou hodně 

dobře hlídat, a jestli se necháme 

chytit, tak se odsud už nikdy 

nedostaneme! Takže přestaň 

mluvit a pojď za mnou!“ vmetla 

mu ostře svá slova do obličeje.  

Lais  už raději mlčel a pustil     

se do studených schodů.  

Když vyšlapali všechny schody, 

ocitli se v další chodbě velmi 

podobné té v prvním patře. Jen tu bylo o dost více dveří.  

Lamunn vyrazila vstříc těm úplně posledním. Velkým těžkým dveřím, 

zdobeným ornamenty z černého zlata.  

„Co je tam?“ zeptal se Lais.  

„Knihovna. Té se všichni tady vyhýbají velkým obloukem,…“ zamumlala 

černovláska a rozrazila dveře.  

 

Pokračování příště… 

Broklová Barbora, VII. D 
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Tip na cestování
 

Na co si dávat na do volené pozor 

 

        Na letišti Václava Havla v Praze            

se začala prohledávat zavazadla. Touto 

prohlídkou projde pár desítek zavazadel 

denně. Kvůli zvýšení bezpečnosti na letišti 

mají zaměstnanci letiště právo prohledat Vám 

kufry kvůli výbušným látkám v letadle. Toto 

právo platí od 15. května, do této doby            

se prohledávaly pouze palubová zavazadla 

(zavazadla, která máte s sebou na palubě 

letadla). 

 

Postup při prohlídce zavazadla: 

 

1. Zaměstnanci odeberou vzorky z obalu kufru pomocí tyčinky a poté         

i zevnitř kufru. 

2. Po odebrání se vzorek pošle na rychlou analýzu (celý proces trvá asi    

20 min). 

Cestující se o prohlídce dozví až po příletu do cílové destinace. Někteří 

cestující si zavazadla zamykají, taková zavazadla jsou otevřena násilím. 

Touto manipulací se zámek zničí, v tomto případě však máte nárok          

na uhrazení škody do sedmi pracovních dnů. 

Některé zámky mají univerzální zámek, pro který má letiště univerzální 

klíč. Díky této manipulaci se zámek nezničí. Takovéto zámky jsou 

ozdobeny červeným kosočtvercem. 

 Doseděl Michal, VII. A 
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Školní galerie 
 

      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doseděl Michal, VII. A 

Chybíková Gabriela, VII. A 

Čápková Karolína, VI. C 

Jančová Tereza, VI. C 
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Školní galerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolář Michal, VI. A 

Tomečková Šárka, VII. C 
Vopatová Martina, VII. C 

Foret Tadeáš, VII. C 
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Kvíz
 

1. Jak se jmenuje největší jezero Afriky? 

a) Tanganika 

b) Viktoriino  

c) Čad 

 

2. Co jsou to pasáty? 

a) Pravidelné větry v oblasti rovníku 

b) Teplý vzduch 

c) Průměrný stav počasí na daném místě 

 

3. Co je to kartografie? 

a) Věda, která se zabývá kartami 

b) Věda, která se zabývá mapami 

c) Věda, která se zabývá grafikou 

 

4. Mezi podnebné pásy nepatří: 

a) Tropický pás 

b) Mírný pás 

c) Bipolární pás 

 

5. Poutě tvoří:  

a) 1/3 povrchu souše 

b) 1/5 povrchu souše 

c) 1/8 povrchu souše 

 

6. Úřední jazyky v Africe jsou: 

a) angličtina, portugalština,  

b) angličtina, francouzština 

c) angličtina, španělština                                               Kubík Matyáš, VI. A 
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Pro legraci

 
„Liborku, probuď se, ptáčkové už dávno vstali.“ 

„To věřím, ti nemusí do školy. Kdybych já mohl celý den lítat po venku, 

také by se mi chtělo vstávat.“ 

 

„Opět pětka!“ vyčítá otec synovi.  

„Asi jsi dobře neporozuměl otázce, kterou ti pan učitel položil.“ 

„Já jsem otázce rozuměl, ale učitel nepochopil mou odpověď.“ 

 

Přijde policajt do práce a hlaholí: „Pánové, já jsem geniální!“ 

„Jak to?“ diví se jeho kolegové. 

„Koupil jsem si lego, na kterém bylo napsáno do tří let. A já ho dokázal 

složit za rok!“ 

 

Jdou dva policisté. Jeden je smutný, že zdědil pole. Druhý mu radí,           

co s ním: „To je jednoduché, rozděl si ho na čtyři kousky, na jeden dej 

brambory, na druhý kukuřici, na třetí řepu a na čtvrtý slepice.“ 

Po roce se ti policajti zase sejdou a policajt hospodář povídá: „Urodilo      

se mi nejvíce brambor v České republice, dokonce i řepy a kukuřice,       

ale slepice jsem asi zasadil moc hluboko.“ 

 

Doseděl Michal, VII. A 
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