
LEDEN 2015 

ŠOTEK 

ŠKOLNÍ ČASOPIS 

PRO VŠECHNY 

                              ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  V  PROSEČI  U  SKUTČE  

       Uvnitř najdete : 
 

Nepřehlédněte! 

Nový rok Tři králové 

Beseda  o holocaustu 

Horoskop  2015 

Hrdinství na Šiku 

Vysvědčení 

Zasmějte se s námi 

 

Ohňostroj jak malovaný 

Kdo nám přinesl dárky? 

Příběh z kuchyně 

Kde je pes? 

Nenechte si ujít 



N

V 

Ý 

                                  NOVÝ ROK 

Oslavu příchodu Nového roku máme již v našich končinách za sebou, u nás 

připadá na 1. leden. Ale pozor, není tomu tak všude! 

Už vloni jsme Vám přinesli informaci o pravoslavných Vánocích, které se slaví o 

čtrnáct dní později než ty naše, Nový rok se slaví 14. ledna. 

Čínský nový rok, také známý jako Lunární nový rok, připadá každoročně na nov 

prvního lunárního měsíce, čtyři až osm týdnů 

před jarem. Přesné datum může připadnout na 

kterýkoliv den mezi 21. lednem a 21. únorem 

(včetně).  

Každý rok je symbolizován jedním z 12 zvířat a 

5 elementů, cyklujících každých 60 let. Jedná 

se o nejdůležitější čínský svátek roku. Letošní 

rok je rokem čínské dřevěné kozy. 

 

Vietnamský nový rok „Tết Nguyên Đán“ se slaví většinou ve stejný den jako 

Čínský nový rok. 

Tibetský nový rok se nazývá Losar a připadá na leden až březen. 

Perský nový rok, nazývaný Norouz, je den připadající přesně na den jarní 

rovnodennosti. 

Asyrský Nový rok, zvaný Rish Nissanu, připadá na 1. duben. 

Nepálský nový rok je slaven na jaře, první den měsíčního měsíce Baisakh. V 

našem  kalendáři obvykle připadá na 12. - 15. dubna. 

Thajský nový rok je slaven od 13. dubna do 15. dubna. 

Kambodžský nový rok a Laoský nový rok jsou 

slaveny od 13. dubna do 15. dubna. 

Cejlonský nový rok spadá do dubna. Národní 

nový rok však nezačíná jako jinde o půlnoci, ale 

jeho začátek je vždy určen astrology. Ale nejen 

začátek, i konec roku určují astrologové. 

Zvláštní také je, že konec starého a začátek 

nového roku na sebe plynule nenavazuje, je mezi 

nimi perioda několika hodin, která se nazývá „nona gathe“. V tomto období se 

očekává, že nebudou vykonávány žádné práce a budou prováděny pouze 

náboženské aktivity. 

Takže sami vidíte, že můžeme v podstatě slavit celý rok. Tak šťastný a veselý!                                  

                                                                                za  redakci: 

                                                                    Jiří Bohatý, Iveta Pešková 
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         Oslavy příchodu Nového roku krásně zachytili na svých obrázcích žáci  
         6. třídy: 

 
 
 
    
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Michal Edlman 
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Na Tři krále o krok dále. Anebo také na Tři krále zima stále, říkají nám pranostiky. Ale 

kdo to vlastně byli oni bibličtí Tři králové, které už pomalu známe jen z koled, z betlémů a 

lidových rčení? 

                                           Kašpar, Melichar a Baltazar 

Patřili mezi ty šťastné, kteří byli svědky narození Ježíše. Byli to mudrcové nebo také 

mágové z východu, kteří přišli do Betléma hledat nového židovského krále a poklonit se 

mu. Nebo to mohli být také astrologové, kteří sledovali pohyb nebeských těles. Cestu prý 

jim ukázala hvězda či zvláštní uskupení na obloze. Podle matematika astrologa a astronoma 

Johannese Keplera šlo o  velkou konjunkci Jupitera se Saturnem v souhvězdí Ryb, která se 

v té době potřikrát opakovala na noční obloze. Přiblížení obou planet mohlo působit jako 

boží znamení. 

Původně nebyl počet mudrců jasný. Podle syrských a arménských písemných zpráv jich prý 

bylo dokonce dvanáct. Nakonec se ale usoudilo, že do Betléma přišli pouze tři. To podle 

počtu darů – mudrcové totiž přinesli spasiteli myrhu, kadidlo a zlato. Není bez zajímavosti, 

že Řekové, Římané i Židé považovali trojku za magické číslo. 

Tři mudrcové nebo také králové byli pak pokřtěni svatým Tomášem. Přijali jména Kašpar, 

Melichar a Baltazar. 

Kašpar – toto jméno by se dalo přeložit jako „strážce pokladů“. Jeho původ je aramejský 

nebo perský. 

Melichar – je to v podstatě obměna hebrejského jména Melchior což znamená „král světla“ 

nebo také „můj král je světlo“. 

Baltazar – jméno babylonského původu. Značí „ochraňuj život králi“. Baltazar měl podle 

evangelia svatého Matouše tmavou pleť.   

Pokud můžeme věřit legendám, všichni tři nakonec zemřeli pro víru Kristovu. Nám po nich 

ale přece jen něco zůstalo. Postavičky králů ve vánočních  betlémech, které si stavíme pod 

stromečkem. Koledy, ve kterých se  zpívá o třech králích, kteří přicházejí k nám a vinšují 

štěstí a zdraví. A také lidové pranostiky. 

Svátek Tří králů připadá na šestý leden. Egypťané si prý připomínají křest ve vlnách 

Jordánu. V tento den se prováděl obřad žehnání vody. 

A pranostiky, které se s šestým lednem spojují?  

Kromě těch nejznámějších jsou tu ještě i některé méně 

užívané. Například: třpytí-li se hvězdy noc před Třemi králi, 

rodí se bílí beránci. Nebo pokud je na obloze na Tři krále 

mnoho hvězd, urodí se hodně brambor. Tak pokud jste se 

šestého ledna v noci dívali na oblohu, možná se vám 

podaří trochu poodhalit tajemnou budoucnost. Alespoň 

co se nastávající úrody brambor týče. 

                                               Michal Barták, Martin Štorek 

 

                                        

                                TŘI  KRÁLOVÉ 



               Den osvobození koncentračního tábora Osvětim  

                                          (27. leden) 

V úterý 27. ledna se v deváté třídě  uskutečnila beseda o holocaustu. Vedla ji paní 

Miroslava Göblová, která je lektorkou Mezinárodního křesťanského velvyslanectví 

v Jeruzalémě. Paní Göblová nám nejdříve vysvětlila, co si máme  pod pojmem 

holocaust představit. Během přednášky jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o 

životě Židů.  Zhlédli jsme film o životě českých Židů, kteří přežili hrůzné podmínky 

v koncentračních táborech. Jedním z nich byl i pan Werner, o kterém jsme si pustili 

krátké video.  

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 komplexu všech osvětimských táborů zemřelo minimálně 1,1 milionu lidí (960 

tisíc židů, 70-75 tisíc Poláků, 21 tisíc Romů, 15 tisíc sovětských válečných zajatců, 

10-15 tisíc příslušníků dalších 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 symbolicky naproti 

krematoriu v táboře Osvětim I. Většina bývalých osvětimských věznitelů, kterých se 

tu vystřídalo a válku přežilo skoro sedm tisíc, však potrestána nikdy nebyla… 

  V dnešní době se jen těžko můžeme vžít do situace, která byla před 70 lety. Proto jsme 

rádi, že nám beseda tuto dobu přiblížila. Dnes  je v těchto místech památník, který má 

zajistit, aby se na tyto události nezapomnělo a aby se podobná hrůza nemohla nikdy 

opakovat.          

                                  Jitka Poslušná, Lucie Drahošová, Anežka Šilhánková, Vítek Lustyk                                         

 

 

 

 

                                       

                                    H O L O C A U S T  
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Určitě víte, kdo Vám pod stromeček přinesl dárky. No přeci Ježíšek! Ale v této 

práci zdaleka není osamocený... 

S Vánocemi a rozdáváním dárků je spojen velký počet postav. Mezi ně patří sv. 

Mikuláš (St. Nicholas) i postavy od něj odvozené – anglický Santa Claus, 

francouzský Père Noël, nizozemský Sinterklaas či německý Weihnachtsmann. Ve 

střední Evropě rozdává dárky Christkind čili Ježíšek, v Rusku děda Mráz, ve 

Finsku Joulupukki, ve Švédsku skřítek Jultomten, v Norsku jiný skřítek Julenissen. 

Celosvětově nejznámější je dnes červeně oblečený Santa Claus. Jméno Santa Claus 

lze vysledovat zpět do holandského výrazu Sinterklaas, což je jednoduché 

pojmenování pro sv. Mikuláše. Mikuláš byl biskupem z Myry, v 

současném Turecku, během 4. století. Mimo 

jiné byl známý péči o děti, štědrostí a 

dáváním dárků. Jeho svátek je 6. prosince. 

Bývá slaven v mnoha zemích. Saint 

Nicholas je tradičně představován postavou 

v biskupském oděvu, doprovázenou 

pomocníky. Vyžaduje (po svých 

pomocnících) informace o chování dětí v 

průběhu minulého roku před rozhodnutím, 

zda si zaslouží dárek, nebo ne. Do 13. století byl svatý Mikuláš dobře znám v 

Nizozemsku, a zvyk dávat dary v jeho jméně se rozšířil na další části střední a jižní 

Evropy. Během reforem v 16.-17. století mnoho protestantů změnilo jméno postavy, 

která nosí dárky, z Ježíška neboli Christkind na anglosasky deformovanou verzi 

Kris Kringle a bylo změněno datum rozdávání dárků z 6. prosince na Štědrý  den. 

Father Christmas (také česky Duch Vánoc), je zobrazován jako veselý, dobře 

živený, vousatý muž, který zosobňuje ducha dobré nálady na Vánoce. Svým 

vzezřením tak předcházel symbolu, kterým je Santa Claus. Nejprve byl zaznamenán 

na počátku 17. století v Anglii, kde byl ale spojován se sváteční náladou, bujarou 

veselostí a opilostí spíše než s rozdáváním dárků.Ve 

viktoriánské Británii byl jeho obraz přepracován tak, 

že odpovídá Santa Clausovi. 

Joulupukki je finská mytická postava, nadělující na Vánoce 

dárky, dala by se tedy označit za ekvivalent Ježíška či Santa 

Clause. Bydlí v Laponsku. Jeho jméno pochází ze dvou slov 

a to Joulu, které znamená Vánoce či slavnost na počest 

zimního slunovratu, a názvu staré finské tradice nuuttipukki, 

kdy se lidé oblékali do kozích kůží. Toto slovo používali i ve 

spojení s tradičním obcházením domů po Vánoční hostině 

se zbytky jídla od večeře. V současné době vypadá finský 

Joulupukki spíše jako jeho americká verze Santa Claus. 

Podobně i jedná, přesto se najdou patrné rozdíly.  

                                        

                  POSTAVY ROZDÁVAJÍCÍ DÁRKY                  
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Joulupukkiho dílna je umístěna v Korvatunturi (finské Laponsko) a nikoli na 

Severním pólu či Grónsku, jak je tomu u jeho amerického kolegy. Finský „Ježíšek“ 

namísto prolézání komínem během vánoční noci volí jiný způsob. Joulupukki, 

kterého již tradičně hraje otec, dědeček či strýc, klepe na vchodové dveře během 

štědrovečerní večeře a při vstupu vysloví tradiční otázku „Onko täällä kilttejä 

lapsia?” (Jsou zde nějaké hodné děti?). 

Holandský Sinterklaas se trochu liší od Mikuláše, kterého známe v Čechách. Nemá 

hrozivé čerty, kteří berou děti do pytle. Má pomocníky, kteří vypadají jako Černý 

Petr. Oni se vlastně i jmenují Zwarte Piet, což skutečně i znamená Černý Petr. Jsou 

milí, usměvaví, házejí po dětech tuny malých perníků, které jsou velké jako 

desetník. Sinterklaas přijíždí po řece na lodi ze Španělska a děti ho nadšeně vítají. 

Všude hraje hudba, lidi se baví a tančí.  

V Itálii se Babbo Natale chová jako Santa Claus, zatímco La Befana je nositelem 

darů a přichází v předvečer Zjevení. Befana je 

hodná, ale škaredá čarodějnice, která v Itálii 

rozdává dětem dárky 6. ledna v rámci svátku 

Epifanie. Létává na koštěti, do domu létává 

komínem. Hodným dětem dává do punčoch 

sladkosti a ovoce, zlým dětem uhlí. Pověst 

říká, že Befana při narození Ježíše hledala 

Betlém, ale protože ho nenašla, tak prý hledá 

dodnes. Nejznámější její podoba je černý 

klobouk, rudé šaty a střevíce a černý dlouhý 

plášť. Protože La Befana měla přinést 

Ježíškovi dárky, ale ztratila se na cestě, teď 

přináší dárky pro všechny děti. 

Francouzský Père Noël se vyvinul z podobného zdroje, případně přijetím obrazu 

Santa Clause.  

V Jižním Tyrolsku (severní Itálie), Rakousku, České republice, 

jižním Německu, Maďarsku, Lichtenštejnsku, na Slovensku a ve Švýcarsku přináší 

dárky Christkind (Ježíšek v češtině, Jézuska v maďarštině a Ježiško ve slovenštině).  

Řecké děti dostávají dárky od svatého Basila na Silvestra, v předvečer liturgické 

slavnosti tohoto světce. 

Tradice v několika latinskoamerických zemích (jako 

je Venezuela a Kolumbie) praví, že Santa Claus dělá 

hračky a pak je dává Ježíškovi, který je tím, kdo ve 

skutečnosti roznáší dárky do dětských domovů.  

I když mnoho rodičů po celém světě běžně učí své 

děti o Santa Clausovi a dalších nositelích dárků, 

někteří odmítají tuto praktiku jako podvod. 

Každopádně ať již nám přinesl dárky pod stromeček 

kdokoliv, patří mu za to naše díky.        

                Marcela Košnarová, Lucie Lacmanová 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Korvatunturi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Laponsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_p%C3%B3l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bdr%C3%BD_ve%C4%8Der
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Babbo_Natale&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/6._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/Epifanie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Tyrolsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Basileios_Velik%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolumbie


BERAN                                                                                                                                                             

Milí Berani, v roce 2015 vám kosmičtí GURU připravují kalich plný zajímavých a 

výrazných chutí. Na příměs Urana a Pluta jste již v minulých letech 

zvyklí, přesto vám chtějí i tento rok připomenout, že vaše znamení je 

klíč, který spouští motor vesmíru a obdarovávají vás stále novými 

motivacemi, a to i tváří v tvář zastrašujícím situacím. Na rozdíl od roku 

minulého budete vychutnávat i doušky mocného Saturna, jejichž 

posilující vliv pocítíte ve všech sférách.  

BÝK             V  roce 2015 pro vás vesmírná aréna rozehrává velmi přínosný match, 

kterým vám umožňuje rozšířit si svůj životní prostor. Excelentní hvězdní hráči Neptun 

s Plutem rozšiřují kosmické připojení, které máte s lidmi a otvírají nové dimenze vaší 

osobnosti.  

Rozhodčí Saturn vás má na mušce a kontroluje čas, který máte 

vyměřen, abyste se vyrovnali s hodnotami druhých a slevili ze své 

neústupnosti. Skvostnou přihrávkou přispívá nadaný Jupiter, který 

zaměřuje vaše schopnosti správným směrem a obdarovává vás oproti 

předešlému roku dárkem navíc. Je to dar prozření a následného 

úspěchu, ke kterému máte v roce letošním vysokou tendenci. Vaše 

skóre vás vymrští ke slunci! 

BLÍŽENCI      Taktéž pro vás, milí mentalisté zvěrokruhu, připravuje rok 2015 

zajímavou skládanku vlivů a událostí. Světélkující součástí velkého 

hvězdného lega je Uran, trubadúr překvapení, jenž s Jupiterem krásně 

zapadá do harmonické konstelace přinášející vašemu znamení 

příjemné zvraty štěstěny. Nečekané příležitosti a divoká expanze však 

dělá vrásky realistickému Saturnovi, mračí se a má obavu, aby se 

kouzelná stavebnice ukvapeností nerozsypala.  

RAK             Rovněž vám, milí Raci, nezůstane utajeno, jaké energie pro rok 2015 
tryskají z vaší hvězdné fontány. Neptun nadále udává hlavní proud tohoto vodotrysku a 

prýští do nejčistějšího poznání a víry vaší osobnosti. Máte podstoupit 
duchovní lekce a osvojit si nové přístupy k životu, žádné hry ega, 
nýbrž vděčnost za to, co jste se naučili. V opačném případě, kdyby se 
přece jen zachtělo vašemu -JÁ- dominovat, by mohlo dát o sobě vědět 
Pluto svým ledovým proudem. Rovněž kvadratura Urana je hodně 
nevyzpytatelná, jakoby rošťák čekal na vaše uklouznutí, aby mohl 
následný triumf aplaudovat některým ze svých kanadských žertíků.  

LEV               V první polovině roku 2015 garantuje vlídný Jupiter, že se budete cítit 
velmi optimisticky a příjemně. Vaše vystupování je nenuceně elegantní a graciézní, 

rovněž nelze přehlédnout jemný plášť majestátnosti vznášející se nad 
vámi. Jupiter v konjunkci s vaším Sluncem pro vás znamená začátek 
nového dvanáctiletého životního cyklu zrání a růstu vaší 
osobnosti.  Jste diamantem zvěrokruhu, k němuž patří atribut 
dokonalosti, ale jak víte, surový diamant připomíná spíše kousek skla, 
teprve dokonalým vybroušením se z něho stává úžasný skvost. 

PANNA       Milé Panny, astrální leadeři vám v roce 2015 otvírají bránu do velmi 
produktivního roku. I když si vás tito kavalíři nebes hodlají otestovat, nakonec jsou 

rozhodnuti dát vyniknout vašim obdivuhodným kvalitám. Ve srovnání 
s předešlým rokem pocítíte od Jupitera daleko intenzivnější přátelský 
stisk, svým přesunem do vašeho znamení vám otvírá nové dimenze, 
obdarovává vaši osobnost větší schopností expanze a nalézání štěstí, 
což se užitečně doplňuje s moudrostí Saturna, který navádí k radikální 
analýze některých oblastí vašeho života.  Štěstí je jako sklo - stejně se 

leskne jako  láme.  
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VÁHY           V tomto roce máte úkol vyrovnat se se svou nerozhodností a naučit se 

jasně definovat své priority, abyste mohli přejít na novou šťastnější 

cestu plnou příjemných zázraků. Ano, zázraky jsou možné v každém 

okamžiku, jen nepadají samy z nebe. Jednáte velmi otevřeně a 

diplomaticky, tudíž si rozbalujete nové šance, pro jejichž realizaci je 

Jupiter připraven vám dát dostatek sil.  Ruku v ruce jde s tímto i 

konfrontace s různými poradci, kteří vám chtějí vnutit své názory, 

bohužel i ty špatné - milé Váhy, je čas naučit se říkat -NE-!  

ŠTÍR              Konstelace roku 2015 pro vás připravují pestrobarevnou mozaiku 

zajímavých poselství a na vás je, abyste je správně rozkódovali.  Máte 

za úkol naučit se smiřovat s tím, že se některé osudové ideály prostě 

zhroutí. Nicméně jste fénixové zvěrokruhu a čím tvrději dopadáte, tím 

z tohoto pádu vycházíte větší! Vaše aura má vyzařování obrovského 

magnetismu a přitažlivé tajuplnosti, jste totiž ti, kteří ze všech nejvíce 

chápou, že být člověkem znamená uznávat tabu. Proto také máte často 

v oblibě psát neviditelným inkoustem.   

STŘELEC        Jste smíškové zvěrokruhu a jako Jupiterovi poddaní máte v krvi 

divadelní líčidla, jaképak představení s vámi sehraje rok 2015? 

Hlavním dramaturgem je seriózní Saturn a ten uvádí celé dějství do 

zodpovědnějšího a umírněnějšího tónu. Saturn žádá, abyste vynaložili 

veškeré úsilí a nečekali, že úspěch a štěstí vám spadnou jen tak samy 

do klína. Milí Střelci, než uděláte poslední úklon a zavře se opona, máte 

za úkol v porovnání s minulým rokem ještě více vnitřně dozrát.  

KOZOROH        Také pro vás připravili přední hvězdní autoři svou velkou knihu 2015 a 

chtějí, aby vám její pestré stránky byly přínosem. I když na první pohled svým obsahem 

připomíná uplynulý rok 2014, jakmile zalistujete stránkami, objevíte 

pro tento rok významnou kapitolu navíc Vaše ryze pozemské znamení 

se pomalu, ale jistě posunuje k výšinám. Máte za úkol otevřít se nové 

dimenzi, přičemž můžete odhalit životní sílu, o které jste neměli 

tušení, že ve vašem nitru existuje. Milí Kozorozi, vstupte do 

13.komnaty a objevte dveře nového života!   

VODNÁŘ       Dokážete vidět do budoucnosti s elektrickou jasností, takže možná už 

svým šestým smyslem tušíte, jaké energie k vám v roce 2015 odstartují 

z kolosálního hvězdného letiště. Uran, stejně tak jako v předešlém roce 

udává hlavní směr a vyžaduje nejvíce prostoru. Míří k vám s otevřenou 

náručí a nabízí dostatečné možnosti, abyste rozvinuli své mimořádné 

schopnosti. Že máte trochu obavu z jeho střemhlavého přistání? 

Žádný strach, nebude přehánět natolik, aby vaše vlohy nenechal 

dozrát, nezapomínejte na jeho inteligenci!   

RYBY             Milé Rybky, jaké proudy vás budou lákat a do jakých vod se máte 

pohroužit v roce 2015? Jste znamením, které balancuje na pomezí 

hlubin snění a zrádnosti temnot reality, musí to být těžké žít ve dvou 

světech najednou, proto vám planetární vládci posílají na pomoc svůj 

astrální kompas, abyste z toho temného světa nalezli cestu ven.  

Jupiter vám chce ukázat trasy, které jsou plné naděje a na jejich 

konci čeká odměna, netají však, že zvládnout je, vyžaduje úsilí. Tam, 

kde v minulém roce držel věci nad vodou, může letos klást 

překážky.                   Katka Stodolová, Hana Odvárková, Ema Sodomková, Veronika Lettlová 
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    Tentokrát nám zajímavými příběhy přispěli žáci 6. třídy. Přečtěte si je s námi:                                          

                                              

                                                   PŘÍBĚH Z KUCHYNĚ 

Jednou se stala v kuchyni vražda skleničky. Vidlička strčila skleničku do mixéru a 

střepy létaly po celé kuchyni. Zpráva se dostala na policejní stanici nožů. Hned 

vyrazili na svých motorkách k místu činu. Bylo to tam celé opáskované. Mixér se 

úplně zasekl. Jediný svědek byla lednička, která jim všechno řekla. Jak přijeli na 

stanici, ve skříni začalo pátrání po vidličce, která měla přes oči černou pásku.  Pořád 

hlídali kuchyň, ale nic podezřelého neviděli. Jednou o půlnoci slyšel jeden policista 

zvuk motorky a řídila to vidlička s páskou přes oči. Policista skočil na motorku a jel 

za ní. Vidlička si ho všimla, a tak na to šlápla. A začala honička. Trvala dlouho, ale 

nakonec vidličce došel benzín a policista ji chytil. Nakonec vidličku strčil do vězení 

na deset let.                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   Jakub Melša, 6. třída 

                                             KDE JE PES? TAM JE PES! 

Byla neděle. Vítr slabě vál, ale na to, že byl podzim, bylo poněkud teplo. Parky byly 

obsazeny lidmi s malými dětmi. Jen jeden park byl prázdný. Park na kraji města. Z 

ničeho nic před parkem zastavilo červené, nablýskané Ferrari. Vystoupil z něj muž, 

mohlo mu být tak třicet let. Vypadalo to, že je sám, ale pak popadl vodítko a z auta 

vyběhl nádherný pes. Muž pevně stiskl vodítko a se psem šel až na konec parku. 

Tam byl veliký strom. Muž psa přivázal ke stromu na několik uzlů. „Tak a teď tady 

zůstaneš, ty zvíře hloupý!“ křikl na psa a odjel domů ve svém nově koupeném autě. 

Za hodinu a dvanáct minut se šla k parku projít paní Sněhová se svým synem 

Davidem. Šli dlouhou cestou obsypanou kytkami, okolo lavičky, která na to, jak je 

tam dlouho, byla ve velmi dobrém stavu, až došli nedaleko stromu. „Hele, Davídku, 

támhle je nějaký pes!“ promluvila s úsměvem ve tváři jeho matka. David se rozběhl 

ke stromu, kde byl přivázaný pes neznámého muže. „Mami, pojď sem, je tu chudák 

přivázaný!“ zavolal na matku, aby zrychlila. Paní Sněhová přiběhla za ním. „Je tak 

krásný, můžeme si ho nechat, prosím, prosím!“ prosil David. „To není na mně, 

Davídku, to se musíš domluvit s tatínkem!“ odpověděla. David hned popadl mobil a 

zavolal otci. Nikdo to ale nebral, David už se bál, že ho tam bude muset nechat. Ale 

najednou… „Ano, synu?“ „Ahoj tati, našli jsme tu opuštěného psa, je krásný, moc 

bych ho chtěl, nemůžeme si ho nechat?“ vyhrkl na otce. „No to v žádném případě, 

hochu, zase by ses o něj nestaral!“ odmítal ho otec. „Hele, tati, vždyť já budu mít 

narozeniny, co kdybych si ho vzal místo toho tabletu?“ Otec se zamyslel. „No 

dobrá!“ souhlasil otec. „Lepší pes, než ztrácet čas s tabletem!“ „Díky, tati, moc 

děkuji,“ poděkoval otci nejméně stokrát. David popadl vodítko a šli společně domů. 

Psovi dali jméno Bruno. Dnes už s nimi Bruno žije 5 let. Se sousedovou fenkou 

mají štěňátka a jsou šťastní. 

                                                                                              Iveta Pešková 6. třída 

                                        

                              LITERÁRNÍ STRÁNKY  



                        
                           Hrdinové ŠIKu vyhráli Dětský čin roku  
 
Letošní jubilejní 10. ročník udílení cen Dětský čin roku, který proběhl 15. ledna 2015, patřil opět 
mladým hrdinům. Jednu z cen si odnesli také Lukáš Paulus a Libor Ortbauer z Dymokur, kteří 
zachránili svého topícího se kamaráda. Významnou roli v celém příběhu hraje i vysílání ŠIKu. 
Preventivně-informační vysílání Školního informačního kanálu přispělo před časem k záchraně 
třináctiletého Lukáše Lehkého z Dymokur. Sledování ŠIKu, konkrétně spotu od Asociace 
Záchranný kruh, který seznamoval diváky s tím, jak se chovat v případě prolomení zamrzlé 

vodní plochy, a také velká dávka 
hrdinství jeho kamarádů pomohla 
chlapci při nehodě, ve které 
hrozilo utonutí. Celá záchranná 
akce nezůstala bez odezvy, Školní 
informační kanál chlapce, 
Masarykovu ZŠ i Asociaci 
Záchranný kruh odměnil plaketou 
ŠIKovné skutky a další ocenění na 
sebe nenechalo dlouho čekat. 
Školní informační kanál totiž 
společně s generálním partnerem 
Seznam.cz přihlásil příběh 
chlapců z Dymokur do soutěže o 
Dětský čin roku 2014. Porota tento 
příběh ocenila jako vítězný v 
kategorii Pomoc n@ netu. 

„Vybírali jsme ze skutků, ze kterých bylo patrné, že děti zachránily život pomocí moderních 
informačních technologií a letos to bylo právě za pomoci ŠIKu. Je skvělé vědět, že když se děti 
na spoty dívají, tak je dokáží nejen vnímat, ale hlavně využít při stavu nouze. Tato záchrana 
života byla přímo ukázková,“ vysvětlil jasnou volbu poroty Martin Kožíšek, zastupující 
Seznam.cz jako partner kategorie Pomoc na netu. „Lukášovi předáváme výchovu od našich 
rodičů, neděláme nic netradičního. Asi to člověk zkrátka v sobě musí mít, aby dokázal takovou 
věc,“ říká maminka Lukáše Ivana Paulusová jako vysvětlení, kde se v Lukášovi vzala odvaha k 
záchraně kamaráda. Maminka Libora, Hana Ortbauerová, souhlasně dodala, že je na svého 
syna velmi pyšná a přála by si, aby takový i nadále zůstal. Ocenění převzali chlapci 4. prosince v 
Brožíkově síni na Staroměstské radnici v Praze za přítomnosti nejen rodičů, ale také pedagogů a 
kamaráda Lukáše Lehkého, kterého chlapci zachránili. „Největší radost mám z téhle atmosféry, 
je to super!“ nadšeně komentoval náladu v sále oceněný zachránce Lukáš Paulus. „Moc se mi tu 
líbilo, nejvíce si ale vážím té medaile,“ doplnil druhý zachránce Libor Ortbauer. Slavnostní 
předávání ocenění moderoval čestný předseda Nadačního fondu Dětský čin roku, herec a 
hudebník Aleš Háma. Vítězům byli při přebírání cen a především při čtení hrdinských příběhů 
oporou také patroni jednotlivých soutěžních kategorií, například herec Jan Révai, herečka Jitka 
Čvančarová, zpěvačka Petra Černocká, moderátorka Zora Jandová a zpěvák Ben Cristovao, 
který se stal patronem kategorie Pomoc n@ netu, tedy Lukáše a Libora. „Na klucích je vidět, že 
si vlastně vůbec neuvědomují, jak důležitou věc udělali, a to je na tom to hezké,“ zhodnotil 
příběh chlapců z Dymokur 
Ben Cristovao. „Pro nás je 
obrovský zážitek setkat se s 
Benem, je to náš vzor, takže 
se nám splnil sen. Kluci si to 
ocenění navíc opravdu 
zaslouží,“ řekl Lukáš Lehký, 
zachráněný chlapec, který 
přijel své kamarády při 
přebírání cen podpořit. 
Výherci soutěžních kategorií 
získali nejen hodnotné věcné 
dárky od partnerů projektu, 
ale také šek pro svoji školu v 
hodnotě 10 000 Kč určených 
na nákup školních pomůcek. 
„Velké poděkování patří 
Školnímu informačnímu 
kanálu, protože díky tomu, že byl odvysílán spot na podporu prevence utonutí při prolomení 
zamrzlé plochy, se ukázalo, že tato podpora prevence má velký smysl, vedla totiž k záchraně 
lidského života“ řekla Martina Martínková, ředitelka Masarykovy ZŠ Dymokury.                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                          redakce        
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              VYSVĚDČENÍ aneb KDO ZA TO MŮŽE? 

          
                               Historie vysvědčení 

 
Historie vysvědčení na našem území sahá do roku 1774, kdy byl zaveden 

Všeobecný školní řád císařovnou Marií Terezií. Kvůli povinné školní docházce 

bylo také potřeba zavést systém hodnocení prospěchu žáků. Vysvědčení se 

nevydávalo ve formě, jakou známe dnes. Udělovalo se až na konci školní 

docházky (14 let). Na přelomu 19. a 20. století byly známy 3 druhy vysvědčení: 

 Vysvědčení propouštěcí - dostávaly děti, které dovršily potřebného věku a 

měly dostatečné znalosti z náboženství, vyučovacího jazyka a počtů. 

 Vysvědčení na odchodnou - žáci, kteří dosáhli potřebného věku pro opuštění 

školy (14 let), ale neměli potřebné dovednosti a podle učitelské konference se to 

ani nedalo očekávat. Toto vysvědčení neobsahovalo známky. 

 Vysvědčení frekventační - předávalo se žákům, kteří opouštěli obecnou školu 

a přecházeli na střední školu. 

 

A co si o vysvědčení myslí naši žáci? Zeptali jsme se v 5. třídě: 

 

Vysvědčení  je vyhodnocení za celý školní půlrok. Když ho dostáváme, 

máme troohu strach. Za dobré vysvědčení dostáváme nějaké dárky od 

maminky a tatínka. Někdo za vysvědčení dostává peníze, knihy nebo hezké 

oblečení. Někteří se těší, ale ti, kteří se moc neučili, mají z vysvědčení  

strach.Také se moc těšíme na prázdniny, které jsou hned po vysvědčení. 

Když se toto vysvědčení nepovede, máme ještě šanci v druhém  pololetí. 

Přeji všem hezké vysvědčení. 

                      Bára Schejbalová  

Nejprve jsou to hrozné nervy, protože píšeme samé písemky. Ale hned  

druhý den se dozvíme, jakou máme známku. Někdo má z písemky 1,2,3, 

nebo 4. Když má žák nebo žačka štěstí, tak dostane 1 nebo 2, ale když ho 

nemá, tak dostane 3 nebo 4. A na vysvědčení mají někteří z nás samé 

jedničky. I ti s  dvojkami přijdou domů s nadšením. Ti, kteří mají za 3, to 

ještě jde, ale 4 nebo 5, to už je horší. 

                                                                                                     Tereza Vášková 

Na mém vysvědčení nebudou samé jedničky, budou tam i dvoječky. Snad 

tam nebude žádná trojka, ale určitě tam nebude čtyřka! Na vysvědčení se 

trochu netěším, ale i trochu těším. Můžu dostat „zaracha“, anebo mě 

pochválí. Ještě že toto vysvědčení je jenom pololetní, takže se můžu 

případně zlepšit. 

                                                                                                             Jiří Janecký 

   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie


             

"Tak co, Péťo, jak dopadlo vysvědčení?" chce vědět maminka. 

"To je přece vedlejší, mami, hlavně že jsme zdraví." 

 

"No vidíš, Pepíčku, když chceš," chválí babička vnuka za vysvědčení. "Co já bych 

ti za to dala? Chceš papírovou stokorunu nebo raději dvě ty krásné kovové 

padesátikoruny?" "Dej mi ty dvě kovové a zabal mi je do té papírové, abych je 

neztratil…" 

 

"Co říkal tvůj otec na vysvědčení??" 

"Strašně se zlobil, pane učiteli, raději se mu koukejte vyhnout!!" 

 

"Tak jak dopadlo vysvědčení?" 

"Samé jedničky." 

"No to ses musel celý rok pilně učit, že?" 

"Kdepak celý rok, jen chvilku, než jsem se naučil falšovat vysvědčení." 

 

Pepíček přinese domů vysvědčení a otec mu říká: "Tak za takové vysvědčení se 

dává pár facek!"  

Pepíček na to: "Máš pravdu, tati, pan učitel bydlí hned vedle za rohem... 

 

Povídá učitel žákovi při předávání vysvědčení: 

"Raději jsem ti dopsal na zadní stranu vysvědčení i telefon na Linku bezpečí." 

    

Vtipy ze školního prostředí  pro Vás našli                Martin Štorek a Michal Barták 
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     Odkazy:                                             

 

mimibazar.cz 

novinky.cz                                                                                                              

www.google.com  

www.i-creative.cz  

 

 

http://www.icej.cz/ 

www.veskole.cz  

Profimedia.cz                                        

Www.seznam.cz 

http://www.profimedia.cz/

