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nakreslila Jana Čáslavská ze 4.D 
 

Milé čtenářky a milí čtenáři,  

 

 v novém vydání Školních novin se ohlédneme za měsícem 

únorem. Připomeneme si některé tradiční události a akce, které se 

uskutečnily nejen v naší škole, ale i mimo ní.  

 V úvodu si můžete přečíst, jak to vlastně bylo s tímto měsícem 

v minulosti a z čeho je odvozen jeho název. Dále si společně 

zavzpomínáme na některé školní akce a na naše šikovné reprezentanty. 

Chybět ani nebude několik řádků věnovaných masopustu, jeho 

tradicím a nezapomněli jsme zmínit ani letošní Olympijské hry 

v korejském Pchjongčchangu, které jsme si i my členové redakční rady 

s napětím užili. V závěrečné části si můžete užít trochu zábavy a ověřit 

si své znalosti, např. v oblasti přírodovědné a sportovní. 

 Ráda bych poděkovala všem, co se na tomto čísle podíleli a vám 

ostatním popřála příjemné čtení.  
 

 Na viděnou v dalším čísle!  

 

 
Pouze pro potřeby školy 
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Únor bývá v roce druhý, 

nosí mrazu, větru dost, 

v únoru se snížek sype, 

hlavně dětem pro radost. 

Obsah: 



ÚNOR 

 Únor je nejkratší měsíc v roce, nicméně třikrát v historii 

měl třicet dní. V římském kalendáři býval posledním měsícem 

v roce, právě proto má proměnlivý počet dnů. A proč se nazývá 

zrovna takto? Latinsky se mu říká Februarius, ovšem český 

název si vysvětlujeme tak, že v tomto období taje led a do řek 

se noří ledové kry (únor – nořiti se). 

Významným únorovým svátkem jsou Hromnice („na 

Hromnice o hodinu více“), jakési předznamenání jara a 

zároveň ochrana před ohněm a bouří. Ten den se v kostele 

světily svíčky (hromničky). Ty pak lidé dávali při bouřkách za 

okno a jejich úkolem bylo chránit stavení.  

                

                              Mgr. Lucie Hovorková 

   V únoru je vždycky zima, 
   tátu chytla zase rýma. 

   Sněží, sněží, padá sníh, 
   pojedeme na saních. 

 
   Když metr sněhu napadne, 
   hrajeme venku hry zábavné. 

   Ale teď jsme spíš doma, 
   ze sněhu zbyla jen voda. 

 
          Karolína Pavlíková z 5.A a Jana Čáslavská ze 4.D 

 
Dokážeš rozluštit únorové pranostiky?   
 

.. -/-./---/.-.//-…/../.-../-.--//.--./---/.-.././/…/../.-../..// 
 

--/-./---/…./---//--/.-../….//…-//..-/-./---/.-./..-//.--./.-./../-./.-/…/..//-/---/…./---//.-./---

/-.-/..-//--/-./---/…./---//-.././…/-/.// 

 

-././-/.-./-.-/-././-….-/.-../..//.-./---/…././--//…/.-.././…./-././/---/-.-./.-/…/./--// 

Nápověda:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Jana Čáslavská ze 4.D 
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OKRESNÍ SOUTĚŽ VE VYBÍJENÉ 
 

  V únoru se žáci a žákyně čtvrtých a pátých tříd zúčastnili okresní 

soutěže ve vybíjené v Táboře. Jednotlivá družstva absolvovala několik zápasů, 

ve kterých ukázala sportovního ducha a odhodlání se prát až do poslední 

chvíle. Po veliké snaze a týmové spolupráci sice nevyhráli, ale i tak jsme na 

jejich výsledky pyšní. Rádi bychom touto cestou poděkovali za výbornou 

reprezentaci a věříme, že si každý zápas patřičně užili.  
 

Naši reprezentanti: 

4. ročník - Adéla Pánková, Anna Pánková, Veronika Nývltová, Pavlína Tůmová, Adam Velich, 
Šimon Kouba, Karel Kratochvíl, Petr Bouma, Dominik Šrubař, Matěj Slabý, Kryštof Kalina a 

Adam Žahour 
5. ročník – Denisa Jireková, Nela Jirousová, Anna Krbcová, Anežka Sedláčková, Nina Hajičová, 

Karolína Pavlíková, Julie Břízová, Nela Drunecká, Tereza Zelenková, Julie Jonášová, Kateřina 
Břešťáková, Jakub Novotný, Tomáš Vránek, Tomáš Fric, Dominik Doskočil, Matěj Vyhlídka, 
Štěpán Čáp, Adam Kolba, Václav Smolík, Daniel Potušňák, Tomáš Křiklán, František Čančura, 

Filip Kratochvíl 

 

 

 

 
 

              Mgr. Lucie Hovorková, Mgr. Lucie Točíková, Mgr. Adéla Kubíčková 

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 
V úterý 13. 2. proběhlo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili žáci prvních až 

pátých tříd. Přednášející předvedli pěkné výkony a tímto jim děkujeme za účast a snahu. 

V okresním kole reprezentovala naší školu Alexandra Vachromějeva z 5.A, která se z dvaceti 

zúčastněných umístila v první pětici. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších letech. 

 
 

 

 

 

 

   Mgr. Renata Šrubařová 

 

V tento den proběhlo zároveň i školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně. Zájem o 

umělecký přednes projevily především dívky z 6. a 7. ročníků. Porota i diváci měli možnost 

vyslechnout si básně známých českých básníků, nejvíce oblíbeným byl Jiří Žáček. Výkony 

recitátorek byly velmi vyrovnané.  
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Výsledky:  
 

1.místo: Linda Kamrádková, 6.A 

2.místo: Valentýna Čížková, 6.B 

3.místo: Lucie Petrášová, 7.A 

 
Všem děkujeme za účast a těšíme se na setkání v dalším školním roce. 
 

                Mgr. Jana Jináčková, Mgr. Věra Štechová 
 

ŠKOLNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ 

  „ Naše hudební hvězda „ 
  
    Jako každoročně jsme i letos hledali zpěváky a zpěvačky, kteří 

by jeli reprezentovat naši školu do okresní soutěže „ Jihočeský zvonek 

„ v Táboře. Zorganizovali jsme tedy pro třídy 1. stupně i 2. stupně ve 

dnech 19., 21. a 28. února školní kola pěvecké soutěže. Své zástupce 

do nich vyslaly všechny ročníky a celkem se soutěže zúčastnilo 58 

žáků. Ti soutěžili v kategorii sólový i skupinový zpěv a před porotou 

z jejich úst zazněly lidové, umělé i populární cizojazyčné písničky. 

Nakonec byly pro reprezentaci školy v okresním kole, která proběhne 

22. března, vybrány tyto dívky:  Adéla Pánková ze IV.C, Sabina 

Pölderlová ze IV.D a Tereza Jíšková z VIII.B. Přejeme jim hodně 

úspěchů a všem, kteří se na soutěži podíleli, děkujeme.   

                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
                                                                                                   
 
 

 
 

 
 
 
 

     
 
   
 
 
       Mgr. Naděžda Vančatová a Mgr. Markéta Vaňáková 
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MASOPUST 

Masopust lidově „ostatky či fašank“ začíná 6. ledna na Tři krále a končí v noci před 

Popeleční středou, kdy začíná čtyřicetidenní postní období před Velikonocemi. Součástí 

masopustu jsou tradiční zvyky, které mají původ 

v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy. 

Součástí těchto zvyků je i maškarní průvod, který chodí od 

vesnice k vesnici a od domu k domu. Lidé průvod hostí 

jídlem a dobrým pitím. K masopustním oslavám patřily dříve 

především zabijačky, koblihy pečené na másle, klobásy, 

milosti a alkohol. Řada těchto zvyků se provádí i dnes. U nás 

se masopust slavil tři dny. Přípravou býval tak zvaný „tučný 

čtvrtek“. Tento den se jedla tučná jídla a hodně se pilo, aby 

byl člověk celý rok při síle. Hlavní zábava začínala v neděli. Od oběda vyhrávala 

v každé vsi muzika a hrávala často až do rána. Vyvrcholením masopustu bylo 

úterý, kdy se pořádaly již už zmiňované průvody masek.  

              Karolína Pavlíková z 5.A 
 

Masopustní masky 
 

 Každá maska dříve něco symbolizovala a měla tak v dřívějších 

dobách svůj význam a funkci. Nejznámější masopustní maskou, která 

nesměla chybět v žádném průvodu, byl medvěd. Zároveň je asi nejstarší 

známou maskou vyskytující se v průvodech a díky tomu má i mnoho 

podob. Ženy a dívky z každého domu si s ním musely zatancovat – 

odmítnout nešlo.  

 Mezi další tradiční masky patřila maska Žida, který měl na hlavě 

cylindr, obličej kryly dlouhé vousy, přes rameno měl přehozený ranec 

nebo pytel a mohl mít i hrb. Oblečený byl do dlouhého kabátu. Židé rádi 

vytvářeli chaos a jejich chování nebylo zrovna laskavé. Kdysi dávali 

každému na potkání “šňupnout“ a požadovali za to peníze, kdo nedal, dostal ránu pytlem. Také 

rádi smlouvali a prodávali, často něco, co předtím ukradli.    

 Důležitými figurami, na které byly svedeny prohřešky uplynulého roku z celé vesnice, byly 

Brůna nebo také Kobyla či Žirafa. Tato maska byla vždy na konci masopustního průvodu 

odsouzena a také za své prohřešky popravena na znamení smazání všech nesvárů a šarvátek 

minulého roku. 

 Mezi další tradiční masky patřili Laufr, Bába, Turek, Pohřebenáč, Kat a další.   

 
 
 
 

 
 
 
 

     
                       Mgr. Lucie Hovorková 
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LEGENDA O SVATÉM VALENTÝNU 
 

 Mnoho lidí se mýlí, považují-li valentýnský svátek za výmysl. Život svatého Valentýna je 

historicky doložen. Valentýn pocházel z města Terni nedaleko Říma a žil ve 3. století. Byl 

biskupem a o jeho působení se vyprávějí 

legendy. V jedné z nich se vypráví, že prý tajně 

oddával zamilované páry, aby muže ochránil 

před odchodem do války. V té době vládl císař 

Claudius II., který byl krutý a toužil po moci. 

Budoval silnou armádu, ale mužům se do 

armády vstupovat nechtělo, protože neradi 

opouštěli své manželky. Císař proto zakázal 

zásnuby a sňatky. Valentýn jeho zákaz ale 

nerespektoval a oddával tajně dál. Toto se 

samozřejmě císaři nelíbilo, a tak nechal 

Valentýna uvěznit a 14. února roku 269 také popravit. Proto připadá svátek všech zamilovaných 

právě na tento den.  

                           Mgr. Lucie Hovorková 
 

NÁVOD NA VÝROBU VALENTÝNKY 
 
 

Budete potřebovat: 

bílý, světle hnědý, tmavě hnědý a červený papír, 

barevný potištěný papír (není nutný), 

lepidlo v tyčince, plastová pohyblivá očka (nejsou nutná), 

nůžky, kružítko, tužka nebo fix 

 

Postup: 

1. Vystřihněte si pět malých srdíček (1 červené a 4 tmavě hnědá) a  

jedno velké, světle hnědé se zakulacenou špičkou. Kružítkem 

udělejte kolečko o průměru cca 5 cm. 

 

2. Bílý potištěný papír přeložte tak, aby vznikl čtverec (potištěný 

papír musí být menší než bílý) a přesahující bílý papír si nechte, 

bude ještě potřeba. 

 

3. Vyberte si vhodný potištěný papír, na němž pejsek pěkně vynikne 

(nebo ho prostě nechte bílý), postupně pomocí lepidla nalepte tělo  

(kolečko), hlavu (srdíčko se zakulacenou špičkou) a na ni ouška 

(2 tmavě hnědá srdíčka). 

 

4. Na tělíčko (kolečko) doprostřed nalepte červené srdíčko a poté  

2 tmavě hnědá srdíčka jako tlapky. Nakonec připevněte plastová 

pohyblivá očka nebo je vytvořte ze zbytku bílého papíru a  

fixem dokreslete čumáček.  

 

                                        Klára Mixová z 5.B 
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OHLÉDNUTÍ ZA OLYMPIJSKÝMI HRAMI 
Olympijské hry jsou považovány za hromadnou mezinárodní soutěž v mnoha různých 

disciplínách a sportech. Pořádají se letní a zimní olympijské hry vždy jednou za čtyři roky. 

Svého předchůdce a vzor mají v antických olympijských hrách, konaných ve starém Řecku 

v Olympii na poloostrově Peloponés. Jejich zakladatelem byl podle pověsti Hérakles.  

Zimní olympijské hry jsou jednou z nejdůležitějších zimních sportovních událostí. Vše 

začalo už v roce 1924 ve francouzském Chamonix, kam byli sezváni sportovci na „Týden 

zimních sportů“. O rok později bylo toto klání označeno za I. zimní olympijské hry.  

Pořádání her se vždy zhostí nějaká země. Při slavnostním 

zahajovacím ceremoniálu musí jeden ze sportovců pořadatelské 

země pronést olympijský slib, který vyzývá sportovce k čestnému 

boji. Letošním pořadatelem zimních olympijských her se stal 

korejský Pchjongčchang, kde měla zastoupení i naše česká 

sportovní výprava.  

 
OLYMPIJSKÉ SYMBOLY 
 

Olympijské kruhy 

Je to jeden z nejvyšších a hlavních olympijských symbolů. Tvoří ho pětice vzájemně 

propletených kruhů různých barev, což zároveň značí pět symbolicky propojených kontinentů 

(modrá – Evropa, oranžová – Asie, černá – Afrika, zelená – Austrálie, červená – Amerika). 
 

Olympijský oheň 

Jelikož je oheň symbolem naděje, která lidi spojuje, je i symbolem olympijských her. Zapaluje se 

slunečními paprsky při slavnostním ceremoniálu v antické Olympii. Oheň je pak štafetovým 

způsobem roznášen po celém světě až do dějiště her, kde hoří po celou dobu jejich konání. 
 

Olympijská vlajka 

Vlajka má podobu bílého obdélníku, ve kterém jsou umístěny již už zmiňované olympijské 

kruhy. Podobu vlajky navrhl v roce 1914 Pierre de Coubertin.  
 

Olympijské heslo  

„Citius, Altius, Fortius“ (zn. rychleji, výše, silněji) 

 

A jak si vedli naši sportovci v Pchjongčchangu? 
 

Biatlon 
Veronika Vítková – sprint na 7,5 km   bronzová medaile  
Michal Krčmář – sprint na 10 km    stříbrná medaile 

 
Rychlobruslení 
Martina Sáblíková – 5 000 m     stříbrná medaile 

Karolína Erbanová – 500 m     bronzová medaile 
 

Alpské lyžování 
Ester Ledecká – superobří slalom    zlatá medaile 
 

Snowboarding 
Eva Samková – snowboardcross    bronzová medaile 
Ester Ledecká – paralelní obří slalom   zlatá medaile 
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NAŠE ZLATÁ HVĚZDA ESTER LEDECKÁ 
 

 Je dvaadvacetiletá česká snowboardistka a alpská 

lyžařka. Kromě toho se také věnuje beachvolejbalu a 

windsurfingu. Jejím otcem je český zpěvák a skladatel 

Janek Ledecký. První závody, kterých se Ester zúčastnila, 

byl seriál lyžařských závodů Milca Cup, který ve svých pěti 

letech vyhrála. Jako jediná na světě dokáže kombinovat 

snowboarding a alpské lyžování na té nejvyšší světové 

úrovni. Asi největším úspěchem bylo získání dvou zlatých 

medailí na letošních zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu ve dvou různých sportech. 

Tím se zřejmě zapsala do historie celých olympijských her.  

 

 

 
 
 
 

Mgr. Lucie Hovorková 
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ZOO VÍDEŇ – SCHÖNBRUNN 
 

Loni v létě jsem navštívila Zoologickou zahradu Schönbrunn 

ve Vídni. Byla založena za dob Marie Terezie v jejím 

schönbrunnském zámeckém parku roku 1752 a v současné době je 

i nejstarší existující zoo na světě.  

Každoročně přiláká přes milión návštěvníků. Nejvzácnějšími 

obyvateli této zoo jsou pandy a jejich mláďata. Celkem zde žije okolo 

700 druhů zvířat. Hned u vchodu mě vítali roztomilé nutrie s oranžovými zoubky, antilopy i 

nosorožec. Další zajímavou procházkou byl obří pavilon deštného pralesa, kde jsou drobná 

zvířátka Jižní Ameriky od miniaturních broučků až po opičky. 

Naopak veliká zvířata nabízí pavilón ledních medvědů. Umí úžasně plavat a lze je 

pozorovat i při potápění za sklem. Bílí chlupáči vesele řádili a předváděli své kousky. Stejně tak i 

lachtani a tučňáci. Jsou to moc zábavná zvířata.  

Výběh pand je rozsáhlý a jsou tady pandy velké a červené. Zatímco pandy velké se ne a ne 

ukázat, pandy červené se předváděly šplhem po stromech, smlsly si 

na každém lístku a mile se pošťuchovaly.  

V zoo jsou hezké starodávné voliéry s různými ptáky a pavilón 

orangutanů a opiček, které bydlí v historických stavbách z počátků 

zoo. O slony tu pečuje dokonce i česká ošetřovatelka. 

Místo zde mají i potkani. Jelikož je uvnitř tma, jejich domečky 

nelze tak snadno najít. O tom jsem se sama přesvědčila. Hledala 

jsem dlouho, ale nikde nic. Nakonec ti filutové seděli v prosklené 

rouře nad východem. Byli tři s dlouhými fousky a ocásky a pozorovali 

návštěvníky, kteří je též zmateně hledali.  

Celá zoo byla opravdu báječná a zvířata velice milá. Vídeň má 

kromě zoo další moc hezká místa a některé jsem i navštívila. Na 

závěr výletu mě potěšil skvělý banánový dort s jahodou, kakao a 

vídeňské oplatky Manner.   

                            Klára Mixová z 5.B 
 

HÁDEJ, HÁDEJ, HADAČI 
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MASOPUSTNÍ MASKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMOTANÉ SÁŇKY 
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SPORTOVNÍ KVÍZ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

POMOZ PSÍMU ZÁCHRANÁŘI NAJÍT CESTU K 

LYŽAŘI 
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KDO JSEM? 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
 

ŘEŠENÍ 
 

HÁDEJ, HÁDEJ, HADAČI 
1. rampouch, 2. sníh, 3. led, 4. vločka, 5. mráz 

 

MASOPUSTNÍ MASKY 
MEDVĚD, KLIBNA, ŽID, SLAMĚNÝ 

 

SPORTOVNÍ KVÍZ 
1b, 2b, 3c, 4a, 5b, 6c, 7b, 8a, 9c, 10c 

 

KDO JSEM? 
1. veverka, 2. liška, 3. srna, 4. kachna, 5. jelen, 6. zajíc, 7. prase divoké 

 

 
Členové Redakční rady děkují všem učitelům, kteří se svými příspěvky 

 podílejí na tvorbě našich Školních novin. 
 

Na tvorbě Školních novin se podílejí členové Redakční rady: 
 

Karolína Pavlíková, Klára Mixová, Jana Čáslavská, Mgr. Lucie Hovorková 
 

 
Pouze pro potřeby školy 


