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EKOLOGIE LETEM SVĚTEM 
 
Ve  středu   2. února proběhl  na 2. stupni  naší školy projektový den  „Ekologie letem 

světem“,  tentokráte o zemích EU.  Každá třída si v dostatečném předstihu zvolila jednu  zemi 
Evropské unie,  ke které více jak měsíc soustřeďovala nejrůznější informace. Poté děti vše 
zpracovaly do různých podob.  A tak byly k vidění nejrůznější výukové plakáty, prezentace, 
fotomateriály, knihy, ale i praktické ukázky například   typických jídel, tanců či oděvů. 
Během dopoledne pak děti postupně prošly všemi „zeměmi“,  kde   jim  jejich  spolužáci  
svou zemi podrobně představili,  pobavili je, ale také zjišťovali, co návštěvníci o zemi vědí. 
Byl to pro všechny velice příjemný a přínosný způsob výuky, kdy se vlastně děti učily 
navzájem. 
        
 
 

                  
           
 

                     
    
    
    
I zI zI zI z    přiložených fotografií vidíte, že přiložených fotografií vidíte, že přiložených fotografií vidíte, že přiložených fotografií vidíte, že jsme skutečně viděli i nevídané a zažili nečekané, ať již přivítání od jsme skutečně viděli i nevídané a zažili nečekané, ať již přivítání od jsme skutečně viděli i nevídané a zažili nečekané, ať již přivítání od jsme skutečně viděli i nevídané a zažili nečekané, ať již přivítání od 
anglické královny nebo představení od Shakespeara, ukázky tanců ve španělském rytmu a mnoho dalších anglické královny nebo představení od Shakespeara, ukázky tanců ve španělském rytmu a mnoho dalších anglické královny nebo představení od Shakespeara, ukázky tanců ve španělském rytmu a mnoho dalších anglické královny nebo představení od Shakespeara, ukázky tanců ve španělském rytmu a mnoho dalších 
zajímavostí.zajímavostí.zajímavostí.zajímavostí.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    redakce     redakce     redakce     redakce         

 
 



    VYHLÁŠENÍ  VÝTVARNÉ  SOUTĚŽE  „VESELÝ  SNĚHULÁK“ 
 
 
 
1.místo – Lucie Lacmanová (2.třída)  
2.místo – Tereza Králová (4.třída)  
                 Šarlota Schejbalová (4.třída) 
3.místo – Adéla Jetmarová (1.třída) 
                Nela Doležalová (2.třída) 
 

 
 
 
 
 
 

 
ŠKOLNÍ KOLO V PŠKOLNÍ KOLO V PŠKOLNÍ KOLO V PŠKOLNÍ KOLO V PŘEDNESUEDNESUEDNESUEDNESU    

 
 Ve středu 23. února se uskutečnilo na 2. stupni naší ZŠ školní kolo v recitaci. Celkem 
se ho zúčastnilo  24 žáků, kteří soutěžili ve čtyřech věkových  kategoriích. 
Zde jsou výsledky: 
 I.kategorie:  1. Veronika Lettlová (3.tř.)  - postup do okresního kola 
   2. Jiří Bohatý  (2.tř.) 
   3. Michal Edlman  (2.tř.) 
 II..kategorie 1. Kristýna Jadrná (4. tř.) – postup do okresního kola 
   2. Kristýna Žežulková (4.tř.) a  Kateřina Binková (5.tř.) 
   3. místo neuděleno 
 III.kategorie    1. a 3. místo neuděleno 
   2. David Odvárka (7. tř.) 
 IV. kategorie   1.Denisa Víchová (9.A) 
   2. Petra Macháčková (9.A) 
   3. Nikola Holanová (8. A) 
 
Vítězům blahopřejeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole. 
I naše redakce se připojuje sI naše redakce se připojuje sI naše redakce se připojuje sI naše redakce se připojuje s    blahopřáním a jsme rádi, blahopřáním a jsme rádi, blahopřáním a jsme rádi, blahopřáním a jsme rádi,     žežežeže        ,,svět nepřichází o básníky“ a ,,básníci ,,svět nepřichází o básníky“ a ,,básníci ,,svět nepřichází o básníky“ a ,,básníci ,,svět nepřichází o básníky“ a ,,básníci 
nepřicházejí o iluze“…nepřicházejí o iluze“…nepřicházejí o iluze“…nepřicházejí o iluze“…    
 

           
 



SEMINÁŘ  Z ČESKÉHO JAZYKA 
 
Kdo by si myslel, že při semináři českého jazyka pouze píšeme diktáty a moříme se 
jazykovými rozbory, neměl by pravdu. Snažíme se dělat hodně zajímavých věcí. Vytvořili 
jsme několik prezentací o známých spisovatelích a jejich dílech, také jsme si napsali vlastní – 
byť trochu popletenou pohádku. Tu Vám určitě rádi předvedeme. Samozřejmě si najdeme čas 
i na doplňující učivo a procvičování toho, co nám zrovna nejde. 
I podle fotografií určitě poznáte, že nás práce na semináři baví.  
 
 
 

   

 

    

5. února má svátek Dobromila. Dívku 5. února má svátek Dobromila. Dívku 5. února má svátek Dobromila. Dívku 5. února má svátek Dobromila. Dívku tohoto jména ve škole nemáme, ale jednu slavnou jsme přece jen tohoto jména ve škole nemáme, ale jednu slavnou jsme přece jen tohoto jména ve škole nemáme, ale jednu slavnou jsme přece jen tohoto jména ve škole nemáme, ale jednu slavnou jsme přece jen 
našli…našli…našli…našli…    

MAGDALENA DOBROMILA RETTIGOVÁ 

Magdalena Dobromila Rettigová, dívčím jménem Artmannová, se narodila  31. ledna 1785 ve 
Všeradicích. Byla českou buditelkou a spisovatelkou, autorkou  kuchařek, básní, divadelních her a 
krátkých próz. Dodnes je známa především jako autorka knihy Domácí kuchařka. 

Její dětství nebylo příliš šťastné, poznamenalo jej především úmrtí jejího otce, purkrabího na 
Všeradickém panství.  Po této události se Rettigová odstěhovala s matkou ke své tetě do Prahy. Zde se 
musela již od osmi let starat o domácnost a pomáhat matce vydělávat na živobytí. Matka ji vyučovala 
sama – německy. Do svých 18 let proto Magdalena neuměla česky, ale díky manželství s českým 
buditelem a spisovatelem J. A. S. Rettigem, do něhož vstoupila roku 1808, se z ní stala vlastenecky 
orientovaná buditelka. J. A. S. Rettig zastával jako právník funkci radního v několika městech, 
zejména ve východních Čechách. Rettigová s ním tak pobývala v Přelouči, Ústí nad Orlicí, Rychnově 
nad Kněžnou a posledních 11 let v Litomyšli. Věnovala se zde zejména výchově dívek. Ve svých 
kurzech je učila vaření a domácím pracím, půjčovala jim české knihy a předčítala jim z nich. 
Angažovala se ale i jinak, v Ústí měla na starosti českou knihovnu, v Litomyšli prosadila vyčištění 
studánky a stavbu altánu,také  pořádala sezení,   na nichž se recitovaly české básně.  

                                                                                                                  Maruška Doležalová 

 



 
SPORTEM KU ZDRAVÍ …. 
 
… řekli si osmáci a rozjeli se do Litomyšle na bowling. Ve čtvrtek 3. února zde strávili velice 
příjemné dopoledne, ať již při vlastním sportování nebo při zábavě cestou. 
Akce se všem líbila a určitě si ji brzy rádi zopakují. 
 
 

                     
 
                                                                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                 žáci 8.tříd 

 

ZAVÍTAL  K NÁM TONDA OBAL… 

 
 

 
 
 
V úterý 8. února přijela na naši školu pojízdná výstava o zpracování a recyklaci odpadů 
,,Tonda Obal na cestách“ společnosti EKO – KOM. Všichni žáci 1.- 9. ročníku se během 
dopoledne postupně zamýšleli nad otázkami, jak omezit množství obalů, proč a jak správně 
třídit odpady, jak se odpady recyklují, spalují nebo skládkují. Každý si mohl prohlédnout i 
vzorky materiálů vyrobených recyklací. Opět jsme se přesvědčili, že třídění odpadů má smysl. 
Chceme-li žít v čistém prostředí, musíme se o to svým chováním snažit. 

 
 
 



 

                                          

                                        

                                         VALENTÝN 

                                           
                                          14. únor 
 
 

Valentýn – svátek zamilovaných, všech, kteří chtějí oslavovat lásku. Existuje hned několik 

verzí o jeho původu i minulosti.  

Valentýn byl knězem v době císaře Claudia. Claudius byl velmi krutý císař a chtěl být 

nejmocnějším panovníkem, proto si  budoval velmi silnou armádu. Vojákem se mohl stát 

každý svobodný muž. Moc svobodných mužů se ale do jeho armády nehlásilo. Claudius si to 

vysvětloval po svém. Myslel si, že dávají přednost lásce, a proto do armády nechtějí 

nastoupit. A tak dal zakázat všechny sňatky. Valentýn byl v té době knězem v kostele a jeho 

velká víra mimo to, že věřil v Boha, byla, že věřil v lásku. Rozhodl se nedodržovat nesmyslný 

Claudiův zákon a dál oddával mladé zamilované páry. Jenže jednu noc císařovi vojáci vtrhli 

do kostela a Valentýna zajali. Mladý pár, který právě Valentýn oddával,  naštěstí stihl utéci.  

Claudius uvrhl Valentýna do vězení. A potom se stalo něco velice zvláštního. U jeho oken a 

dveří se začaly shromažďovat dopisy a drobné dárečky od těch, kterým pomohl nebo se 

chystal pomoci tím, že je oddá. Dávali mu tím najevo, že věří stejně jako on v lásku. Dcera 

jeho žalářníka se také rozhodla, že jej navštíví a vymohla si dovolení na otci. Valentýn se do 

ní zamiloval. V den jeho popravy, tedy 14. února 269 př.n.l., jí zanechal dopis, ve kterém se jí 

vyznává ze své lásky a podepsal jej:  „Od Tvého Valentýna“. (Zde bychom mohli hledat 

původ "Valentýnských přáníček"). 

                                                                                        

                                                                                      Maruška Doležalová, Tereza Košňarová 



Exkurze deváťáků do vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové 
 
V pondělí 14.2.2011 navštívily deváté ročníky  vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové. 
 Tato elektrárna je nejen zajímavá ale i hezká  – má vkusnou architektonickou úpravu, 
 je chráněnou kulturní památkou. 
 

 
 
 
Samotná prohlídka byla rozdělena do tří částí:  
První z nich byla filmová projekce s nádhernými leteckými náhledy  do dalších našich 
vodních elektráren.  
Druhá část byla prohlídka strojovny a přilehlých objektů, včetně Francisovy turbíny. 
 
  

 
 
 
 
 
 

Třetí -  interaktivní – se zaměřila na alternativní zdroje  energie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exkurze se líbila a už se těšíme, až sem zavítáme zase v příštím školním roce. 

 



 
…nejen ptáci odlétají na zimu na jih.  Letěla i naše redaktorka Tereza a za odměnu dostala …nejen ptáci odlétají na zimu na jih.  Letěla i naše redaktorka Tereza a za odměnu dostala …nejen ptáci odlétají na zimu na jih.  Letěla i naše redaktorka Tereza a za odměnu dostala …nejen ptáci odlétají na zimu na jih.  Letěla i naše redaktorka Tereza a za odměnu dostala 
domácí úkol: domácí úkol: domácí úkol: domácí úkol:     

 
 
Dominikánská republika je stát v
státem je Haiti, společná hranice je dlouhá 388
Leží na východě ostrova Hispaniola. 
48 730 km². Národní jazyk je Špan

Prvním Evropanem v Dominikánské republice byl

Roku 1496 bylo založeno  

mezi Francii a Španělsko. V letech

republika získala nezávislost v roce

Domingo. Prvním prezidentem je 

 

                                                                                                     

 
 

…nejen ptáci odlétají na zimu na jih.  Letěla i naše redaktorka Tereza a za odměnu dostala …nejen ptáci odlétají na zimu na jih.  Letěla i naše redaktorka Tereza a za odměnu dostala …nejen ptáci odlétají na zimu na jih.  Letěla i naše redaktorka Tereza a za odměnu dostala …nejen ptáci odlétají na zimu na jih.  Letěla i naše redaktorka Tereza a za odměnu dostala 

 

      

je stát v Karibském moři (Střední Amerika). Jediným sousedním 
čná hranice je dlouhá 388 kilometrů. 

 ostrova Hispaniola. Hlavní město se nazývá Santo Domingo. Rozloha je 
km². Národní jazyk je Španělština.  Počet obyvatel je 8 950 034. 

Dominikánské republice byl 6. 12. 1492 Kryštof Kolumbus

 Santo Domingo. Od roku 1697 byla Hispaniola

V letech 1791 - 1803  proběhlo povstání otroků

a nezávislost v roce 1844, kdy skončila okupace španělské

Prvním prezidentem je Pedro Santana. 

                       vlajka Dominikánské republiky
                                                                                                     zpracovala Tereza Vašková

…nejen ptáci odlétají na zimu na jih.  Letěla i naše redaktorka Tereza a za odměnu dostala …nejen ptáci odlétají na zimu na jih.  Letěla i naše redaktorka Tereza a za odměnu dostala …nejen ptáci odlétají na zimu na jih.  Letěla i naše redaktorka Tereza a za odměnu dostala …nejen ptáci odlétají na zimu na jih.  Letěla i naše redaktorka Tereza a za odměnu dostala 

¨ 

 

ední Amerika). Jediným sousedním 

sto se nazývá Santo Domingo. Rozloha je 

Kryštof Kolumbus.  

Hispaniola rozdělena 

otroků. Dominikánská 

španělské kolonie Santo 

vlajka Dominikánské republiky 
zpracovala Tereza Vašková 



                                             NASTAL NÁM MASOPUST 

 
Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční 
středy. Popeleční středou začíná postní období před Velikonocemi. Maškarní zábava, která 
probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla 
vyvrcholením masopustu. Název karneval je synonymem masopustu pochází z italského 
carnival a znamená nabytí síly (valere) z masa (caro). Carnival v Římě označoval jeden 
konkrétní den spojený s hodováním a maškarami, kdy se všichni dosyta najedli, aby byli silní 
na následující postní období. 
 
Průvod je doprovázen hudebníky a maskami, a zvláště několik posledních dní tohoto období 
(ostatky, fašank, fašanky, končiny, bláznivé dny, konec masopustu), byl pro lidi v minulosti 
oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval 
dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve 
městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala 
bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná šperky a v Čechách zabijačka. Výslužka většinou 
obsahovala huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky. 
Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář 
všechny vyzval k rozchodu. Druhý den (na Popeleční středu) se naposledy  konzumovaly 
mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už 
byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice nebo 
pečené brambory. 
 
 
 

               
 
                                                                              
                                                                                     

                                      
 
                                                                                            Markéta Chadimová, Kateřina Talacková 



DEN DEN DEN DEN     SVATÉHOSVATÉHOSVATÉHOSVATÉHO        PATRIKAPATRIKAPATRIKAPATRIKA    

Patrik slaví  u nPatrik slaví  u nPatrik slaví  u nPatrik slaví  u nás svátek  ás svátek  ás svátek  ás svátek  19. 19. 19. 19. února. Vúnora. Vúnora. Vúnora. V
vyhledali.vyhledali.vyhledali.vyhledali.    Ovšem nejslavnější je toto jméno vOvšem nejslavnější je toto jméno vOvšem nejslavnější je toto jméno vOvšem nejslavnější je toto jméno v

Den svatého Patrika  ( irsky: 
každoročně 17.března   na poč
republice, na ostrově Montserrat
zemích po celém světě jsou také jeho
svátku. Největší oblibu má v 
ale obzvlášť v posledních letech si získává oblibu i v celé Evrop
slaví především hudbou, tancem a popíjením tmavéh
příznivce svatého pastýře, který p
den Patrikova svátku nosí namalovaný na obli
svatého Patrika i Irsko typická zelen
nošením zeleného oblečení. Lid
zmrzlinu 
 Podle legendy se sv. Patrik narodil kolem roku 385 v západní Anglii. Jeho otec p
úředník, městský radní a zárove
než duchovní, ale když mu bylo 16 let, p
odvlekli mnoho zajatců včetně
probudila hluboká víra a intenzivn
obyčeje a způsob života. Po šesti letech se mu poda
nezdržel, protože měl sen, v ně
Sv. Patrik je slavný hlavně kvů
pravdou, že v současnosti v Irsku žádní hadi nežijí, ale pravd
irský ostrov byl totiž oddělen od zb
mnoha pohanských náboženstvích zde hadí symbolika existovala. Víra ve vyhnání had
Irska může být tedy spíše symbolickým projevem vyhnání pohanství ze zem
Smrt sv. Patrika není jasná. Podle jednoho zdr
Saulu, v irském Downpatricku. Jeho 
využívala jeho zázračná léčivá moc p
učarování. Podle jiného zdroje skon
také pochován. Dodnes zde existuje kaple sv. Patrik

                                                                                                              

                                                              

 
                                             

 
 
 
 
 

    

února. Vúnora. Vúnora. Vúnora. V    naší naší naší naší škole jsou Pškole jsou Pškole jsou Pškole jsou Patrikové dva, o původu jejich jména jsme jim něco atrikové dva, o původu jejich jména jsme jim něco atrikové dva, o původu jejich jména jsme jim něco atrikové dva, o původu jejich jména jsme jim něco 
Ovšem nejslavnější je toto jméno vOvšem nejslavnější je toto jméno vOvšem nejslavnější je toto jméno vOvšem nejslavnější je toto jméno v    Irsku a vy si můžete přečíst proč.Irsku a vy si můžete přečíst proč.Irsku a vy si můžete přečíst proč.Irsku a vy si můžete přečíst proč.    

irsky: Lá 'le Pádraig nebo Lá Fhéile Pádraig) je svátek, který se slaví 
na počest svatého Patrika, patrona Irska. Je to státní svátek

Montserrat a v kanadské provincii Newfoundland a Labrador
ě ě jsou také jeho oslavy oblíbené, ačkoli tam nemá status oficiálního 

tší oblibu má v USA, Kanadě a Austrálii, kde žije mnoho lidí irského p
 v posledních letech si získává oblibu i v celé Evropě. Lidé po celém sv

edevším hudbou, tancem a popíjením tmavého piva. Poznávacím znamením pro 
ře, který přinesl do Irska křesťanství, je i zelený trojlístek. Lidé ho v 

den Patrikova svátku nosí namalovaný na obličeji nebo si jím zdobí oděv. Všeobecn
svatého Patrika i Irsko typická zelená barva, což se v den svatého Patrika projevuje zejména 

čení. Lidé v tento den jedí zelené jídlo – např. t

Podle legendy se sv. Patrik narodil kolem roku 385 v západní Anglii. Jeho otec p
stský radní a zároveň jáhen. Patrika v mládí zajímal světský život mnohem víc 

než duchovní, ale když mu bylo 16 let, přepadli irští piráti statek jeho otce na pob
ů četně Patrika a prodali je jako otroky v Irsku. V zajetí 

probudila hluboká víra a intenzivně se modlil. Naučil se tu dokonale irsky a poznal irské 
sob života. Po šesti letech se mu podařilo uprchnout domů. Ale dlouho se zde 

ěl sen, v němž ho hlasy Irů vyzývaly, aby se vrátil do Irska jako misioná
ě kvůli legendě, podle které vyhnal z Irska všechny hady. Je sice 

asnosti v Irsku žádní hadi nežijí, ale pravděpodobně zde ani nikdy nežili 
ělen od zbytku kontinentu na konci doby ledové. Avšak jako v 

mnoha pohanských náboženstvích zde hadí symbolika existovala. Víra ve vyhnání had
že být tedy spíše symbolickým projevem vyhnání pohanství ze zem

Smrt sv. Patrika není jasná. Podle jednoho zdroje měl Patrik zemřít 17. bř
Saulu, v irském Downpatricku. Jeho čelistní kost byla uchována ve stříbrné svatyni a 

čná léčivá moc při neplodnosti, epilepsii anebo jako ochrana proti 
roje skončily dny sv. Patrika v Glastonbury v Anglii, kde m
existuje kaple sv. Patrika.  

                                                                                                              připravil Dominik Bartoš
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SOUTĚŽÍME, SOUTĚŽÍTE… 

 
Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji 
 
Dne 17. února se žáci naší školy zúčastnili okresního kola soutěže Festival vědy a techniky 
pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Ráno okolo šesté hodiny jsme vyjeli do Pardubic do 
Kulturního domu Dukla. Z pěti projektů do krajského kola, které se bude konat 18. března, 
postupují čtyři projekty. 
 
 
Konverzační soutěž Basiclingua v Pardubicích 
 
Téhož dne se vítězové školních kol konverzační soutěže v anglickém jazyce Basiclingua sjeli 
do budovy Anglického gymnázia v Pardubicích, aby zde změřili síly se stejně starými 
spolužáky ze základních škol Pardubického kraje. Z prosečské školy do finálního kola 
postoupili: Marek Rejent (kategorie A2-pro žáky 8. tříd), Romana Severová a Jitka Sádecká 
(kategorie B1-pro žáky 9. ročníků). Naše škola získala ocenění za účast nejvzdálenější školy 
kraje. Konkurence v anglické konverzaci byla veliká. Velmi nás potěšil výkon Marka 
Rejenta,  který ve své kategorii obsadil 
 3. místo.  
    
Blahopřejeme k úspěchu a všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školyBlahopřejeme k úspěchu a všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školyBlahopřejeme k úspěchu a všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školyBlahopřejeme k úspěchu a všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy .   
                       
 
                                 
 
                                                                                                                                                    

 



A aby soutěží nebylo málo, zde je výsledek jedné zA aby soutěží nebylo málo, zde je výsledek jedné zA aby soutěží nebylo málo, zde je výsledek jedné zA aby soutěží nebylo málo, zde je výsledek jedné z    dalších.dalších.dalších.dalších.    
Báře moc blahopřejeme a především my , Báře moc blahopřejeme a především my , Báře moc blahopřejeme a především my , Báře moc blahopřejeme a především my ,     redaktorky, redaktorky, redaktorky, redaktorky,     jí přejeme vjí přejeme vjí přejeme vjí přejeme v    tomto oboru mnoho tomto oboru mnoho tomto oboru mnoho tomto oboru mnoho 
dalších úspěchů. A pak že holky neumějí počítat!dalších úspěchů. A pak že holky neumějí počítat!dalších úspěchů. A pak že holky neumějí počítat!dalších úspěchů. A pak že holky neumějí počítat!    
    

 



U svatého Matěje, U svatého Matěje, U svatého Matěje, U svatého Matěje, když se slunko zasměje,když se slunko zasměje,když se slunko zasměje,když se slunko zasměje,    
na pouti je hezkých pannen, jak když máku naseje, ba jó,  na pouti je hezkých pannen, jak když máku naseje, ba jó,  na pouti je hezkých pannen, jak když máku naseje, ba jó,  na pouti je hezkých pannen, jak když máku naseje, ba jó,      
na pouti je hezkých pannen, na pouti je hezkých pannen, na pouti je hezkých pannen, na pouti je hezkých pannen, jak když máku naseje.jak když máku naseje.jak když máku naseje.jak když máku naseje.        
    

Svatý Matěj  (také Matyáš, z hebrejského a řeckého Matthias) byl  apoštol   vybraný  na 
místo Jidáše, aby zůstal zachován počet Dvanácti. 

Zjistili jsme, že na naší škole máme Matěje dva, takže tímto jim  kZjistili jsme, že na naší škole máme Matěje dva, takže tímto jim  kZjistili jsme, že na naší škole máme Matěje dva, takže tímto jim  kZjistili jsme, že na naší škole máme Matěje dva, takže tímto jim  k        jejich svátku blahopřejeme.jejich svátku blahopřejeme.jejich svátku blahopřejeme.jejich svátku blahopřejeme.    

Západní církev slavila svátek svatého Matěje 24.února, a tak jej dodnes slaví luterské církve. 
Svatému Matěji je zasvěceno mnoho kostelů a Matěj je také běžné křestní jméno. Tradiční 
Matějská pouť v Praze jako zábavní akce stále začíná 24.února, už dávno se však nekoná u 
kostela svatého Matěje nad šáreckým údolím, kde původně vznikla.  O svatomatějských 
poutích existuje záznam už z roku 1595. Poutní křížová cesta ke kostelu s dvanácti kapličkami 
začínala poblíž nynější stanice metra Hradčanská. Postupně se pouť přesunula k dnešnímu 
kulaťáku. Čtvrt milionu lidí, kteří za První republiky pouť navštěvovali,  by se už ke kostelu 
nevešlo. Výstavba ČVUT si v 60. letech vyžádala další stěhování pouti na holešovické 
výstaviště a „matějská“  i tady každý rok přitahuje statisíce návštěvníků. 

 

                           

Kostel sv. Matěje 

O založení kostela existuje několik verzí. Jedna praví, že kníže zabloudil v lese a dostal se až 
do míst, kde byli za dívčí války pobiti a následně pohřbeni muži ze Ctiradovy družiny. Tam se 
mu zjevil divoký medvěd střežící hroby Ctiradových bojovníků, díky zjevení svatého Matěje 
však byl kníže zachráněn. Podle jiné verze v tu chvíli vylezl z 
křoví statný muž, který medvěda skolil a poté se představil 
knížeti jako Matěj. Další varianta pověsti říká, že se nejednalo 
o divoké zvíře, ale o ochočeného medvěda patřícího 
chalupníkovi Matějovi, na což kníže přišel až ve chvíli, kdy si s 
ním medvěd chtěl začít hrát a olízl mu tvář. Tato verze je 
nejroztomilejší, ale jako motiv k postavení kostela asi 
nejméně pravděpodobná. Z vděčnosti za svou záchranu slíbil 
kníže na                           tomto místě nechat postavit kostel 
zasvěcený svatému Matěji, což také učinil. Kostel byl údajně 
vysvěcen pražským biskupem sv. Vojtěchem. 
                                                                                                                                    redakce
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Večírek 
 Co když mě uvidí sestra z okna a poví rodičům, že nejsem doma? Strašně ráda ponocuje, ale 
závěsy má zatažené. A co když půjde do mého pokoje a já tam nebudu? Ne, to je nesmysl, nikdy tam 
nechodí. 
 A tak pokračuji dál po chodníku a přemýšlím, proč se vykrádám z domu, proč jsem se pral? 
Jenže já se nemůžu udržet, když někdo chytí za ruku holku, která by mu v tu chvíli zfackovala obličej, 
tak že by byl černý. Musel to za ni někdo udělat. 
Super večírek je za rohem, už tam skoro jsem. 
 Za chvíli už vcházím do budovy a potkávám tam lidi, co běžně potkávám na chodbách školy. 
A taky… 
,,Co tady děláš?“ ptám se jí. 
,,No táák, bratříčku, dej si pohov,“ řekla se skleněnýma očima. 
,,Ty seš vopilá??“ zeptal jsem se jí. 
,,Ále, prosim tě, ty seš vopilej pořád, co tu děláš, když máš zaracha!“ 
,,Já a vopilej? Nikdy!“ 
,,To známe,“ řekla a rozesmála se. 
 Pokrčil jsem rameny a poprvé se podíval za ni. Byl tam kluk z mého ročníku, Petr. Ale 
problém byl jinde. Tak zaprvé: nepatřil do jejího ročníku, zadruhé: byl to můj kamarád, tedy dělal se 
mnou projekty do školy a zatřetí: měl kolem jejího pasu ruce. 
Podíval jsem se na jeho ruce, pak na něj a řekl jsem: ,,Pustˇji!!“ Tentokrát se podíval na mě, hleděli 
jsme si do očí takovým tím pohledem, co říká, „vypadni a dej mi pokoj.“ 
,,Ihned Janu pustˇ“rozkřičel jsem se na něj a vecpal jsem se mezi ně. Jana mě chytla za ruku, 
ale já ji ucuk, ale ruka letěla dál a já jsem Petrovi vlepil ránu  pěstí. 
,,Co blbneš??“ zeptali se Jana s Petrem zároveň. 
,,Už se zase pere,“ uslyšel jsem někde vzadu za sebou. 

 ,,On by se neměl prát, škodí to jeho pověsti, hodnej, milej, dobrý známky, ale pere se,“ řekl jiný hlas.  
 Ano, to je ono, jsem milý a hodný kluk, mám dobré známky, ale zaručeně najdu něco, 

proč se poprat. Tak mě vidí všichni. Musel jsem odejít. Vzal jsem ji za ruku a táhl ji od něho. Když 
jsem se dostal ven, musel jsem si sednout, abych vychladl. 

 Jana se chtěla vrátit, ale zabránil jsem jí v tom. 
,,Seš strašnej brácha,Vítku,“ řekla, ale pak si zase sedla . 

 ,,Ty zase strašná sestra, člověk aby tě pořád hlídal,“ oplatil jsem jí narážku. Vstal jsem a řekl, že ji 
doprovodím  domů a že se vrátím na večírek. Když jsem ji konečně dostal do postele, už skoro spala. 
Vrátil jsem se na večírek. Pravda je, že když jsem se poprvé dostal na večírek, byl v plném proudu. 
Pobyl jsem  tam pět minut  a zase odešel a teď, když jsem se vrátil, byl skoro u konce. Požádal  jsem 
nějaké kluky, aby mě odvezli domů, už tam nemělo cenu zůstávat. 
,,Hele,nasedni dozadu a jedem,“ řekl jeden z nich. 
,,Já snad budu řídit, ne?? Tys přece  pil.“ 
,,To teda ne. Tak dělej, nasedej, né??“ 
,,Tak já ti to zopakuju, tys pil!“ 
,,Dělej, nebo tu zůstaneš!“ řekl už trochu naštvaně, 
,,No jo,“ řekl jsem s nechutí v hlase. Jet s opilým nebo jít  po čtvrté v noci jeden a 
půl kilometrů domů? To se radši projedu. 

  Po dvou minutách cesty jsem měl jiný názor. Bylo to děsivé. A vystoupit mi také nedovolili. 
Bylo to horší, než když jsem se bál, že mě chytí rodiče, když se vykrádám z domu, nebo že Petrovi 
ukroutím krk, nebo že mě chytí rodiče, když jsem dával Janu do postele.  Tohle bylo to nejhorší 
za celý dnešní večer a noc.  

 Takže když jsem se dostal do postele, byl jsem nejšťastnější člověk na světě. 
                                                                                                  
                                                                                                                 Tereza Vašková, 7.třída 
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Spoj obrázek se slovem… 

 
     УЧЕНИК              Мороженое 
 
школа 

 
 Книга 

 
                           Карандаш                    ДОКУМЕНТ                                                                       
Конфеты     
              УЧИТЕЛЬ    ДОМ                             

Портфели   

                                ШКОЛЬНЫЙ 
АВТОБУС                                                                 Закуска   
 
 Классная доска           ТАБЛА   
 
 
Spoj, co k sobě patří: 
 
Panenka                   кот           
Šaty                       свитер 
Kocour                     кошка 
Slepice                    кукла 
Bratr                      пальто 
Kočka                      брат                            
Kabát                      ботинки 
Boty                       kурица 
Svetr                      платье 
                                                                    Adéla Zvárová    
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The African rainforests cover a very large area – from the west coast of Africa to the mountains 
in the East in Kenya and Tanzania. If you look at our map, you’ll see that more than 80 per cent 
of the rainforest is in the Congo basin. This time we’re going to mention a few larger mammals 
living in this area and a small animal from Madagascar. Madagascar, the world’s fourth largest 
island, lies off the southeast coast of Africa in the Indian Ocean. Some animals which live there 
can only be found in this part of the world.  
 
 
One such animal is the lemur. There are 25 species of lemur  
on Madagascar and all of them are endangered. The lemur is a monkey-like 
animal with large round eyes, a pointed nose, a long tail and soft woolly 
fur. The largest lemur, the indri, is about 95 cm long, the smallest, the 
mouse lemur, is only 15 cm long. All lemurs are vegetarians. They like wild 
figs, bananas and other forest fruits. 
 
 

 
The mountain gorilla lives on the slopes of volcanoes in Rwanda, Zaire  
and Uganda. They live in small groups led by a dominant male. They are too big 
and heavy to climb trees and so they wander slowly through the forest eating 
fruits, leaves and berries. They are the largest of the great apes and look very 
dangerous. But scientists say they are gentle, intelligent and very friendly. 
 
 

 
The forest elephant lives in the Congo basin. It is much smaller than the 
African elephant, which is the biggest animal on Earth.  
Nevertheless, even this “small” elephant can be up to 250 cm tall.  
Its ivory is thinner, short and a bit yellowish. 
 
 

 
The African forest is also home to different kinds of chimpanzees  
and baboons. Most chimpanzees use twigs to get tasty food from difficult 
places. Some can open nuts with stones and branches. Groups of about 
twenty chimpanzees travel together looking for fruit and leaves to eat.  
At night they rest in tall trees in branches.   
 
 
 

 
 
 

1. Read this article. Write a suitable title which will describe what the text is about. 
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Bald kommt Frühling.  
 

Ihr habt viel Zeit. Weißt ihr immer wie spät is es? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

Lerne! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
                   Guten Morgen! 
         Guten Abend! 
           Gute Nacht! 
 



MÓDNÍ POLICIE 
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vidět, jak jsou naši žáci šikovní.vidět, jak jsou naši žáci šikovní.vidět, jak jsou naši žáci šikovní.vidět, jak jsou naši žáci šikovní.    
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