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                  KDY, KDE A JAK SE SLAVIL NOVÝ ROK    

 Ohňostroj, šampaňské a polibky již tradičně patří k vítání přicházejícího roku. Každá 

země má však svoje tradice, které se dodržují po několik generací, nejčastěji s přáním, 

aby se štěstí, zdraví a peníze staly součástí následujících 365 dní.         Nina Sodomková 

Brazílie 

V Brazílii věří, že do půlnocí by každý měl sníst sedm rozinek. Semena z nich pak 

nevyhodit a schovat si je do peněženky, aby se peníze nerozutekly. Součástí 

novoročních oslav je pak stejně jako u nás čočka. Luštěnina by se měla objevit 

v polévce, aby následujících dvanáct měsíců nebyla nouze o finanční prostředky. 

Anglie 

Britové věří, že je bude štěstí provázet, když jejich práh na Nový rok jako první 

překročí mladý vysoký muž s tmavými vlasy, který jim přinese dary. Tento zvyk je 

známý pod názvem First Foot (První stopa). 

Japonsko 

Oshogatsu neboli konec roku je v Japonsku oslavován v rodinném kruhu. Tradicí je, že 

se celý dům uklidí a vyzdobí. Aby se všem následující měsíce dařilo, v dekoraci 

nechybějí borovicové větvičky (symbol dlouhověkosti), švestkové proutí (symbol 

ducha) a bambus (symbol růstu). 

Portoriko 

Stejně jako Japonci i v Portorikánci jsou zvyklí důkladně uklidit svůj dům. Ale 

nesoustředí se pouze na něj. Špinavé nezůstane ani jejich auto, zahrada ani ulice. Pro 

místní je velmi důležité vykročit do dalšího roku s čistým štítem. Mnozí také na Nový 

rok vyhazují plné kýble s vodou z oken, aby zastrašili zlé duchy z minulého roku. 

Rakousko  

Na Silvestra se prostřednictvím jídla slaví hned dvakrát. Podává se prasátko, protože se 

věří, že jde o symbol štěstí. A pak jako dezert – mátová zmrzlina, a to pro zajištění 

ekonomické stability v nadcházejícím roce. 

Španělsko 

Před půlnocí, než začnou hodiny odbíjet, si lidé připraví dvanáct kuliček hroznového 

vína a s každým 

úderem pak jednu 

snědí. Věří, že jim 

to v následujícím 

roce přinese štěstí. 

Dokonce je možné 

v obchodech 

koupit sáček 

s přesným počtem 

vína.  
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                    NOVOROČNÍ TRADICE A POVĚRY    

                                                                                                                
K Novému roku se vázalo mnoho pověr. Byl to svým způsobem významný den, a proto nemohl 
uniknout zvýšené pozornosti. Vždyť přece každý by chtěl doufat, že může ten příští, nový rok 
nějak pozitivně ovlivnit ve svůj prospěch. A není na tom ani nic špatného. 

 
 
Takovou hlavní pověrou bylo to, že co se tento den udělá, bude mít vliv na celý rok 
příští. 
  
- Bylo radno se vystříhati hádek a mrzutostí, aby neměl člověk po celý rok peklo. 
  
- Ten kdo se oblékl do nového, byl zbylé dny v roce nový celý. 
  
- Kdo měl ten den u sebe více peněz, nemusel se strachovat, že mu budou v roce 
příštím chybět. 
  
- Za dobré znamení platilo, vstoupila-li do domu dívka nebo dítě a ne stará žena. 
  
- Někde se pekla vánočka, která měla v sobě zapečené hrachové zrnko. Tato vánočka 
se načínala na Nový rok a kdo ve svém kousku našel hrášek, ten byl příští rok dítětem 
štěstěny. Dnes můžeme zapéct hrášek do novoročního dortu či moučníku. 
  
- Také se nemělo tento den nic vynášet ze stavení, protože by to celý rok ve stavení 
chybělo. 
  
- Je třeba se řádně na Nový rok připravit - zkontrolovat zásoby cukru, mouky, oleje, soli 
atd. Protože co vám bude chybět na Nový rok, to vám pak bude chybět po celý rok. 
  
- Na Nový rok nesměla hospodyně věšet prádlo, neboť by se do roka usoužila. 
  
- Na Nový rok si nesmíte půjčovat peníze, znamenalo by to nedostatek peněz po celý 
příští rok. 
  
- Ale nesmíte ani nikomu peníze půjčovat, znamenalo by to, že vás po celý rok bude 
někdo o vaše peníze "obírat". 
  
- Gurmány bude možná zajímat, co se na Nový rok objevilo na jídelním stole. Pro ně 
máme jednu radu. Ať si nechají předložit na talíř k Novoročnímu obědu prasečí 
rypáček. Malé prase je totiž symbolem štěstí. Dobrá je také vařená čočka. Ta plní 
přání, mít u sebe peníze po celý rok. 
  
- Pokud vás nenadchl prasečí rypáček ani čočka, pak vězte, že byste měli volit jídlo, 
kde je co nejvíce malých částeček - luštěnina, rýže, tarhoňa, kroupy, na kousíčky 
nakrájená zelenina, nebo maso - protože čím více kousíčků budete mít na Novoročním 
obědovém talíři, tím více budete mít v novém roce peněz. 
  
- Rozhodně však bychom na Nový rok neměli jíst žádného ptáka. Například slepici, 
kachnu či kuře. Prý by nám štěstí uletělo z domu. 
  
- A samozřejmě je třeba na Nový rok věštit. Nejčastěji se tahala "štěstíčka" zabalená 
do kousků papíru nebo látky z pytlíčku. Kdo si vytáhl jablíčko - tomu bylo slibováno 
zdraví, kdo si vytáhl uhlí, byl ohrožen nemocí, kdo bramboru - znamenalo to chudé 
jídlo a kdo buchtu, znamenalo to dostatek. Dnes stačí napsat jednotlivé věštbičky na 
papírek, ten složit a nechat rodinu či přátele losovat. 
  
- Prostě - jak na Nový rok, tak po celý rok!!! 

 

                                                                                                             Filip Skalník, Šimon Lustyk 
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Na vánoční výstavě, která proběhla v městské knihovně, jsme mohli obdivovat 

šikovnost dětí z družiny: 
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                           TURNAJ O VÁNOČNÍHO KAPRA 

 

Dne  21. prosince se uskutečnil vánoční turnaj ve stolním tenisu. 
V tomto turnaji  byla hlavní cenou kapr. Mohli jsme zde vidět zajímavé výkony. 
Myslím, že si turnaj všichni užili, a doufám, že v příštím ročníku se zúčastní 
ještě více ,,hráčů”.                                                         
                                                                                      Filip Rompotl , držitel kapra 



                         
                              

 

                                             TŘI KRÁLOVÉ 
 
Že Tři králové navštěvují naše obydlí 6. ledna, to všichni víme, ale zajímalo nás, jaké že 
dary to malému Ježíškovi přinesli. 
 
Mudrcové, vedeni jasně zářící hvězdou, navštívili rodinu sv. Josefa krátce po 

narození Ježíše a přinesli mu zlato, 
kadidlo a myrhu. Ty mají představovat 
veškerou hmotu, neboť zastupují v té 
době známá skupenství. Co je zlato, to 
je zřejmé. Tento vzácný kov je vždy 
jako dar vítán. Ale ostatní?  Zjistili 
jsme pro Vás. 
 
Kadidlo neboli olibanum je vonná 
pryskyřice, která se připravuje z tzv. 
k l e j o p r y s k y ř i c e .  Z í s k á v á  s e 

z kmene kadidlovníku (Boswellia). Užívaná v kombinaci s myrhou a balzámem 
a při pálení vydává kořeněné aroma. 
Dodnes se používá při různých 
ná bož ens kýc h  o b řa dec h  i  p ř i 
meditacích, jako součást náboženského 
rituálu je převzalo východní, později 
i západní křesťanství. V nejjižnější části 
Ománu, dnešním Dafáru, se pěstoval 
kadidlovník pravý (Boswellia sacra) už 
ve starověku. Římský spisovatel Plinius 
Starší (24 – 79) uvedl v 1. století, že 
obchodování s  kadidlem udělalo 
z obyvatel Ománu jedny z nejbohatších lidí světa. Kadidlo bylo ve starověku 
ceněno více než zlato. Nejdražší vůně na světě, parfém Amouage se připravuje 
zejména z kadidla a z dalších 120 přísad. 

Myrha je sušená míza stromu Commiphora. Tato olejovitá pryskyřice pochází 
ze Somálska a východní části Etiopie. Na vzduchu pak tuhne v žlutou, 

nahnědlou či načervenalou poloprůsvitnou 
vonnou hmotu, pravou posvátnou myrhu. 
Vůně surové pryskyřice je ostrá, příjemná, 
avšak silně nahořklá. Ještě v 17. století 
neměli botanikové vůbec představu, jak 
myrhová větvička vypadá. Botanický 
původ myrhy zůstával po dlouhý čas 
tajemstvím. Myrha byla ve starověku velmi 
ceněna a její hodnota byla často větší než 
její váha ve zlatě. Ve starém Římě byla 
ceněná na pětinásobek ceny kadidla, které 
bylo daleko populárnější. Myrha byla 
používána jako balzámovací mast a ve 
směsi s kadidlem byla až do 15. století 
používána jako symbol pokání při 
pohřbech.                                                                              

                                                                                  Nela Doležalová, Tereza Kopecká 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92014&idc=4960689&ids=6229&idp=88846&url=http%3A%2F%2Fwww.highsky.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91871&idc=4960689&ids=14534&idp=87438&url=http%3A%2F%2Fwww.pharmaagency.cz%2F


                               

           PASOVÁNÍ NA RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO                   

Jako každoročně, i letos proběhlo pasování na Rytíře řádu čtenářského. Zdravíme tedy 
nové čtenáře a přejeme jim co nejvíce šťastných chvil nad zajímavou knihou.   

                                                                                                                   redakce 



               BESEDA  O ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍCH 

 
V pondělí 22. ledna  k nám do školy přijel pan Petr Tolar a vyprávěl  v 8. a 9. třídě o 1. 
světové válce a československých legiích.  
Povídal nám o tom, co legionáři nosili za vojenské uniformy, jak žili někteří v Rusku, 
jaká byla příčina 1. světové války, jaké měli nepraktické zbraně. Tento program sloužil 
jako připomenutí 100 let od vzniku samostatného Československého státu. 
                                            
                                                                          Petra Kynclová, Tereza Netková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                  BESEDA O HOLOCAUSTU   
 
Další zajímavá beseda se uskutečnila v pátek 26. ledna.  Proběhla v 9. třídě s 
paní Miroslavou Gölblovou, která 
je lektorkou Mezinárodního 
křesťanského velvyslanectví v 
Jeruzalémě.  
Paní Miroslava nám vysvětlila 
význam pojmů spojených s 
tematikou holocaustu, propojila 
historii se současnou situací ve 
světě a také se zaměřila na osudy 
Židů zde v Proseči. Celou dobu 
nám poutavě vyprávěla, odpovídala 
na naše dotazy,  zhlédli jsme 
bohatý obrazový materiál a 
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poslechli si dobová svědectví. 
 
Tato beseda navazuje na celoroční 

projekt  

,,100 let samostatnosti 1918 -  2018.“ 

 

                       OSVĚTIM 

Původní koncentrační tábor Osvětim 

byl založen roku 1940 v nehostinném 

bažinatém místě nedaleko historického města Osvětim. Základem se pro něj 

stala polská jezdecká kasárna. 

 Hlavním důvodem vzniku ještě nebylo masové vyhlazování, ale potřeba 

uvěznění velkého počtu Poláků.  

Kapacita tohoto tábora byla 

asi 15-20 tisíc vězňů. V 

k o m p l e x u  v š e c h 

o s v ě t i m s k ý c h  t á b o r ů 

zemřelo minimálně 1,1 

milionu lidí (960 tisíc židů, 

70-75 tisíc Poláků, 21 tisíc 

Romů, 15 tisíc sovětských 

válečných zajatců, 10-15 tisíc 

p ř í s l u š n í k ů  d a l š í c h 

národností - Čechů, Slováků, 

Němců, Rakušanů, Rusů, 

Ukrajinců, Bělorusů, Francouzů, Jugoslávců…). 

Jde o oficiální údaj, ty neoficiální odhady však mluví o daleko větším počtu 

obětí. Sám bývalý velitel osvětimského tábora Rudolf Höss při Norimberských 

procesech uvedl, že v 

osvětimských táborech (kam 

spadaly tři hlavní tábory 

poblíž Osvětimi a asi 

čtyřicítka menších i kilometry 

vzdálených) zemřely dokonce 

více než tři miliony lidí.  

Rudolf Höss byl odsouzen a 

pověšen v dubnu 1947, a to 

s y m b o l i c k y  n a p r o t i 

krematoriu v táboře Osvětim 

I.  

Většina bývalých osvětimských věznitelů, kterých se tu vystřídalo a válku 

přežilo skoro sedm tisíc, však potrestána nebyla…  

                                                                                                         Tereza Kopecká 
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        V úterý 6. února nás čeká divadelní představení ve Východočeském divadle v 
Pardubicích. Tentokrát zhlédneme komedii Jak je důležité míti Filipa v podání 
mladoboleslavského divadelního souboru.                       
  

 Anglický autor irského původu Oscar Wilde uvádí svou nejúspěšnější komedii pod 

titulem Lehkovážná 

komedie pro vážné lidi. 

Konverzační komedie o 

lásce a námluvách ve 

vyšší anglické 

společnosti, která skýtá 

autorovi nepřebernou 

studnici inspirace. Autor 

nešetří břitkým 

humorem. Co replika, to 

vtip či bonmot. Stejně 

vtipné jsou i situace, 

které přinášejí neustále 

nové překvapivé zvraty. 

To vše a 

nenapodobitelný suchý anglický humor láká divadelníky k novým a novým inscenacím.  

 

Je to už skoro 20 let, co MDMB uvedlo tuto Wildeovu komedii. Dvacet let uplynulo, 

herecký soubor se proměnil, ale Jak je důležité míti Filipa zůstává jednou z nejlepších 

komedií, co kdy byly napsány. Už její název je vlastně tajemstvím a vtipem zároveň – 

The Importance Being E

(a)rnest – ono Ernest totiž 

může znamenat jak 

jméno, které se do češtiny 

překládá jako Filip, ale 

taky  přídavné jméno 

„upřímný“, a tak se děj 

komedie vlastně točí 

kolem toho, jak je kdo ke 

komu  upřímný. 

 

Lada Zindulková 

Adéla Stodolová 



                         ZÁVODY VE SKOKU VYSOKÉM 

                                                           aneb 

                                           POJĎTE SI SKOČIT 

 

Další tradiční závod našeho sportovního kalendáře – skok vysoký – proběhl 
v pátek 12.1.2018. 

Závodů se zúčastnili dívky a 
chlapci z 2. stupně naší školy a 
dva žáci 5. třídy. 
Za účasti 6 dívek a 14 chlapců se 
v naší tělocvičně rozpoutala 
skvělá sportovní podívaná.  
Po dvouhodinovém boji vzešli 
vítězové. Mezi děvčaty zvítězila 
Alice Bukáčková ( 8.třída ) 
výkonem 125 cm před Terezou 
Volfovou a Denisou Šlégrovou 
( obě 8. třída ), obě výkon 120 cm.  
Vítězem kategorie chlapců se stal 
Pavel Soukal ( 9. tř. ) velmi 

solidním výkonem 155 cm, na druhém místě skončil Mirek Dvořák ( 9.tř. ) – 145 
cm a třetí skončil výkonem 140 cm Jiří Janecký ( 8. tř. ). 
Úroveň výkonů v obou kategoriích byla vysoká – 4 děvčata skončila přes 120 cm 
a v kategorii chlapců tuto výšku překonalo 8 borců. 

Výborný výkon předvedli také žáci  5.třídy Radek Pešek a Jiří Němec, jejichž 
výkon je příslibem do příštích let. 
                   
                                                                                                         Mgr. Jan Stodola 
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                     O ČEM SVĚDČÍ VYSVĚDČENÍ  
                                              aneb  
                  NESVÁDĚJTE TO NA EINSTEINA 
 
Einstein se ve škole učil dobře. Svůdná legenda, že propadal z matematiky a těžko 
skousával fyziku, je bohužel jen nadějí nás všech, kteří jsme měli se školou problémy. 
Nadějí, že i géniové měli špatné vysvědčení. Většinou neměli. Bavorský školní dril 
školákovi Albertovi moc nevoněl. Navíc byl jediným žákem židovského vyznání mezi 
zbylými katolíky, tudíž výjimečný, a také proto posmívaný už jen tímto faktem. Jeho 
maminka Paulina psala jeden letní den v roce 1886 své matce, že se Albert ve třídě 
dostal „na první místo“ a přinesl „nádherné“ vysvědčení. Legendu o neúspěšném 
studentu Einsteinovi možná probudil občas citovaný výrok jeho profesora řečtiny, který 

se nechal slyšet, že z Alberta nikdy nic 
nebude. Ve svém slova smyslu měl 
pravdu - řeckou gramatiku Einstein nikdy 
přednášet nedokázal.  
Znamení geniality se však začala 
projevovat už velmi záhy a ukázala se 
mimo jiné na vysvědčení. Je pravda, že 
skvělým vysvědčením se u Alberta ve 
škole chlubilo více mladíků, jen jeden z 
nich však pohnul světem. 
V jakékoliv době, dnes či za časů 
Einsteina, bylo školní vysvědčení 
považováno za důležitou listinu, která se 
schovává v rodinných sekretářích. 
Důvodem není pouze to, že jde o listinu 

vydávanou státem, ale proto, že jde o vyprávění o úspěchu uplynulého období. Nebo 
neúspěchu. A protože člověk je nastaven na chování v jednoduchém systému trestu a 
odměny, funguje i vysvědčení coby cukr nebo bič. 

 
Přeborníkem pro podporu tvrzení, že na vysvědčení vůbec, ale vůbec nezáleží, byl 

génius v jiném oboru: spisovatel Bohumil Hrabal. 
Kdykoliv se ve svém díle zmiňuje o škole, pak je cítit 
utrpení. Školní časy mladý Bohumil nesnášel, většinu 
vyučovacích hodin snil, nebo z nich rovnou utekl. A na 
vysvědčení to bylo pochopitelně znát. 
V brněnském gymnáziu, kam chodil jistý čas a bydlel u 
babičky, to schytal hned v primě se vší parádou. Na 
výročním vysvědčení dostal šest nedostatečných a 
„zákonné mravy“, čili něco jako dvojku z chování. 
Francin, Bohumilův nevlastní otec, proto usoudil, že 
zahálka u brněnské babičky musí skončit a další ročník 
už pokračoval v Nymburce, kde v pivovaře bydleli 
rodiče. Zlepšení se však nedostavilo.  
Bohumil propadl v kvartě a nedostatečnou si přinesl z 
předmětu, ve kterém později vynikl nade všemi - z 
českého jazyka.  

On to měl pan Hrabal s 
formálním vzděláváním vůbec 
podivné. Po gymnáziu 
vystudoval ještě práva, kterým 
se nikdy nevěnoval. Vše, co 
tento nesmírný vzdělanec 
uměl, se naučil sám. 

Nina Sodomková, Štěpán Brůžek 
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Хэллоуин (из английского Halloween) – ночь перед Днëм всех святых. Говорят, 

Хэллоуину не менее двух тысяч лет. Происходит этот противоречивый праздник из 

кельтской культуры. У кельтов существовали чëтко обозначенные «начала времëн 

года». Их было четыре. В 7 веке Папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября Днëм всех 

святых, так как желал отвлечь английский народ от языческих обычаев. Позже 2 

ноября стал Днëм всех душ, когда поминали всех умерших. Однако традиции 

сохранились в народной памяти, и победить их до конца так и не удалось. В 

последние годы праздник вернулся в Европу. Также он популярен и в некоторых 

азиатских странах. Дети надевают костюмы чудовищ и ходят по соседским домам. 

За это представление они получают сладо- сти. В Хэллоуин люди также органи- 

зуют маскарады, а в окно выставляют пустые тыквы с вырезанными отверстиями 

в виде глаз и рта. Внутрь тыквы вставляют горящую свечу, чтобы отпугнуть духов. 

Для России Хеллоуин экзотический и неоднозначный праздник. Большинство 

русских знает об этом празднике, но лишь немногие его празднует. Однако 

ситуация постепенно меняется, и праздник становится более популярным, прежде 

всего среди молодëжи. Однако русская православная церковь и мусульмане России 

относятся к празднику негативно. Они считают его «нежелательным», потому что 

он не имеет никакой связи с традициями народов, проживающих в России.  

                                                                          redakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             
  

Jsme velice rádi, že můžeme opět zařadit rubriku Jazyková škola. Všechny skupiny 

jazyků u nás perfektně fungují, takže Vám budeme přinášet různé jazykové úkoly. 

Začínáme Haloweenem. 

                                             

боя́ться – bát se  

та́йна – tajemství  

кровь – krev  

крича́ть – křičet  

кла́дбище – hřbitov  

уби́ть – zabít  

фильм у́жасов – horor  

полнолу́ние – úplněk 

 гро́зный – hrozivý 

 тьма – tma классный  
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                         KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ... 

                            Klub zábavné logiky a technických dovedností     

             

Tento klub je ve své činnosti pokračovatelem kroužku technických dovedností, 
který znáte z minulých let. V klubu pracuje v současné době 12 dětí z prvního 
stupně (dva druháci, tři třeťáci, čtyři čtvrťáci a tři páťáci). V první oblasti činnosti 
se věnujeme různým deskovým hrám zaměřeným na vědomosti a logické myšlení 
(např. Rummikub, AZ kvíz junior, Česko junior, Monopoly, Ekopolis), dále pak 
hry s kostkami, kartami, řešili jsme také paměťový a postřehový kvíz. V části 
technické pokračujeme v činnosti jako v minulých letech: práce se stavebnicemi 
Lego, Geomag, elektronickými stavebnicemi Boffin (letos máme nové Boffin 750), 
skládali jsme Puzzle a máme celou řadu dalších aktivit. Ve volných chvílích si 
s našimi výrobky můžeme hrát, také si můžeme zahrát stolní fotbálek, šipky, rádi 
si také hrajeme s modelovou železnicí. A když přijde na věc, umíme si společně 
také hezky posedět a pobavit se a rádi se mezi nás přijdou podívat i někteří bývalí 
členové kroužku technických dovedností. 

Ale o naší práci vám více řekne následující fotogalerie. 
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                                  LABYRINT 

V 6. třídě jsme četli báji o řeckém králi Minóovi. Tento příběh nás inspiroval k tomu, 

abychom si zkusili nakreslit labyrint dle našich představ: 

 

Labyrint (řecky λαβύρινθος labyrinthos) ve staré řecké mytologii navrhl a 
postavil legendární řemeslník Daidalos pro krétského krále Mínóa v paláci 
Knóssos. Úkolem bylo zadržet strašného Mínotaura – tvora, který byl zpoloviny 
člověkem a napůl býkem. Mínotaura nakonec zabil statečný aténský hrdina 
Théseus.  

 

Podle pověsti pověřil král Mínós vynálezce a stavitele Daidala, aby navrhl dům 
se spletitými chodbami a schodišti. Daidalos vytvořil zázračné dílo, bludiště z 
kamene – labyrint, z něhož nikdo, kdo do něj vkročil, nenašel cestu ven. Později 
chtěl král vědět, zda jeho vláda na Krétě není ohrožena. Od boha Poseidóna si 
vyprosil býka na znamení toho, že má přízeň bohů. Mínós slíbil, že pak zvíře 
bohům obětuje na znamení díků. Nato mu Poseidón poslal z mořských hlubin 
krásného bílého býka. Avšak krále Mínóa se zmocnila chamtivost a tajně 
začlenil býka do královského stáda. Bohové se tím však nedali 
obelhat. Poseidón vymyslel strašnou pomstu – s pomocí Afrodity vzbudil v 
královně Pásifaé, Mínóově manželce a dceři boha Hélia, bezuzdnou lásku k 
posvátnému býkovi. Jenže tomu sbližovací pokusy královny nebyly příjemné, a 
tak před ní utekl. Daidalos znovu vymyslel geniální řešení. Zkonstruoval dutou 
dřevěnou krávu v životní velikosti a potáhl ji kravskou kůží. Pasifaé vlezla 
dovnitř a býk se nechal oklamat. Zanedlouho nato královna porodila netvora, 
chlapce s býčí hlavou. Král Mínós, před kterým se nepodařilo netvora utajit, 
uvěznil tohoto Mínotaura do labyrintu. 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Daidalos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A9ta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chamtivost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poseid%C3%B3n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Afrodita
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1sifa%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lios
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Minotaurus
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               N E N E C H T E  S I  U J Í T :  

 

Na oslavu pololetního vysvědčení jsme pro Vás připravili pár originálních omluvenek  - 
podotýkáme, že nepocházejí z naší školy: 

 

1. Den absence: 22. 2. 2018 
Důvod absence: Nepřijdu. 

2. „Nedostavil se do školy, protože musel rodit koťata.“ 

3. Trénink cirkusového představení 

4. „Omluvte prosím pozdní příchod mé dcery Aleny. Ona má doma ještě dvě 
sestry a my máme doma jenom jedno zrcadlo.“ 

5. Obrovská bolest nohou doprovozená zvracením. 

6. Cestou omdlel nedočkavostí. 

7. Eskalátor měl zpoždění. 

8. „Příliš prudce jsem stiskla zubní pastu a pak jsem se ji celé ráno snažila 
dostat zpátky do tuby.“ 

9. Venčil psa a tomu se nechtělo jít domů. 

10. „Omluvte dceřin pozdní příchod, nenařídila si budík. Randí totiž s novým 
chlapcem a od lýtek jí chytil i mozek.“ 

11. Nemohl najít dvě stejné ponožky a maminka ho bez nich nechtěla pustit. 

12.„Omluvte moji dceru, nemohla přijít do školy. V horoskopu psali, aby raději 
nikam nechodila.“ 

13. Při přeskakování kaluže uklouzl a zranil se. 

14. Zaspala celá rodina. 

 

Do 2. pololetí Vám přejeme hodně zdaru a síly!                                       Vaše redakce 

 Odkazy:     

 mimibazar.cz 

 novinky.cz                                                                                                              

 www.google.com  

 www.i-creative.cz  

http://www.icej.cz/ 
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