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Úvod 
 

 Jaro nám klepe na dveře, kvetou kytky, ptáčci zase zpívají, 
svítí sluníčko a s tím je tu i další číslo našeho dlouholetého 
školního Kameňáčku. Je to již další číslo časopisu roku 
2012/13.V tomto čísle jsme pro Vás připravili plno zajímavých 
věcí, které Vás budou určitě zajímat. V tomto čísle na Vás čeká 
plno zážitků z naší školy, změny v České republice jako je třeba 
volba prezidenta, sběr víček a další zajímavé články. Myslím, 
že se máte na co těšit. Tímto bych Vám chtěla popřát za celý 
redaktorský tým krásné jaro plné zábavy, úspěchů - jak ve 
škole, tak i ve Vašich mimoškolních aktivitách. Budeme se na 
Vás těšit v dalším čísle našeho školního časopisu a těšíme se 
na Vaše výtvory. 
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Vánoční trhy 

Dne 19. prosince se ve škole Kamenného Újezdu konaly Vánoční trhy, kde výtěžek šel na 
dětský domov v Boršově nad Vltavou. A mezi prodejem se konal koncert žáků základní školy.  

Celý den probíhal podle plánu. Připravily se stoly a na ně se nandaly výtvory, co žáci za ten 
čtvrt roku udělali, a někteří připravili ve svém volném času občerstvení pro rodiče. Ve 4 hodiny se 
začali scházet rodiče a zkupovat výtvory. Některé příspěvky byly velice štědré. Prodávaly se např. 
voodoo panenky, obaly na mobil, vázičky, svícny, atd. Koncert se skládal z představení: tancování 
dívek z 9. třídy poté nastoupil sbor dětí s paní učitelkou Hasmanovou, pak třídy první, druhé a třetí. A 
na závěr nastoupil sbor Kuželky s doprovodem paní učitelky Prokýškové. V sedm hodin skončil trh a 
lidé se rozešli domů. 

Autor: N.Holá, A. Zmrhalová, 8.r

 Vánoční vystoupení s Kuželkami 

 

Ráno začalo asi takto: samý vtípek a švanda. ,,Paní učitelko, stojan nedrží.‘‘ Nebo: ,,Paní 
učitelko, kde vezmu židli?‘‘ Tak tohle bylo furt. Když jsme měli všechno připravené, šli jsme nahoru do 
učebny fyziky. Každý byl nervózní, jestli něco nezkazí. 

Poté jsme se rozezpívali a š li se připravit dolů na vystoupení. Každý byl nervózní.,, Co když 
popletu slova.‘‘ Zaslechla jsem v našem davu. Odzpíval 1. stupeň a byli jsme na řadě. Každý si stoupl 
na svůj schod a začalo se. Písničky ubíhaly. Jak se blížila poslední písnička, z každého ubývala 
nervozita. Když se ale kouknete do očí člověka, který na vás upírá zrak, nervozita se vrací. Plno očí 
jak vás sleduje… Kouknete na kamaráda, který  se zrovna směje a je vám také při písničce do 
smíchu. Ještě tři písničky. Už jenom dvě. Barča bere mikrofon. Jde jí to, holce šikovný. Potlesk byl 
veliký. Ještě jedna a můžeme si oddychnout.  Věděla jsem ale, že to ještě není konec a čeká nás ještě 
totiž jedno vystoupení. To bude, ale něco jiného. Bude to nejen reprezentace školy, ale jak nás dobře 
vede naše paní učitelka, jak umíme zpívat. Jak se snažíme něco dokázat.   

Dorazila jsem do školy. Bylo už něco kolem páté hodiny večer a všude bylo plno lidí. Došla 
jsem se kouknout na trhy a pak rychle nahoru na sbor. Měli jsme další rozezpívání a nervozita byla 
větší než ráno. Chtěli jsme něco dokázat. Minuty utíkaly rychle a byly jsme na řadě. Všude plno 
maminek, tatínků nebo malých dětí, kteří se přišli na svoje děti podívat. Dozvěděli jsme se, že to bude 
ještě jednou. Prý je moc lidí. Zase jsme si stoupli na schody kam, kdo patří. Začali jsme zpívat. 
Nervozita by se dala krájet. Když jsem se koukla do davu, zapomněla jsem text. Písničky ubývaly a 
my měli veliký potlesk. Odešli jsme do třídy. Těsně před druhým vystoupením se zjistilo, že někdo 
rozbil Verče zvoneček. Bylo mi jí líto. Jelo to znova, až na to, že bylo míň lidí. Nervózní jsme už moc 
nebyli, věděli jsme, co nás čeká. 

Autor: Hanetšlegerová J., Stará D., 8. r.
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Vánoční florbalový turnaj  

 V posledním předvánočním týdnu patří už 15. let vždy jeden den na naší škole Vánočnímu 
turnaji ve florbalu. Ne jinak tomu bylo i ve čtvrtek 20. prosince 2012. 

 Už před půl osmou ranní se začaly šatny a prostory u tělocvičny plnit natěšenými hráči s 
florbalovými hokejkami a tradičně také bývalými žáky, kteří se přišli podívat, povzbudit, popovídat. 
Krátce před osmou následoval slavnostní nástup všech zúčastněných družstev a poté taneční 
vystoupení děvčat z IX. třídy pod vedením paní učitelky Jandové. Po úvodním ceremoniálu se pak už 
konečně naplno mohly rozhořet boje o vítězství v letošním ročníku. 

 V první fázi turnaje se utkaly týmy ve dvou skupinách (viz tabulky), ze kterých postupovaly 
podle turnajového klíče do dalších bojů. Týmy, které se umístily na třetích a čtvrtém místě ve 
skupinách, bojovaly systémem každý s každým o celkové 5. – 7. místo. Týmy na prvních a druhých 
místech se střetly v semifinálových bojích. Na vítěze semifinále pak čekalo finále a boj o prvenství, 
poražené boj o třetí místo. 

Ve skupině A se nejlépe dařilo týmu z IX. třídy 
Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg, který neztrati l ani bod a vyhrál všechny tři 
zápasy. Na druhém místě skončily KAŤATÁ z VII. třídy, třetí byl Bad Angels (VIII. třída) a na čtvrtém 
místě nováček turnaje z VI. třídy (BEZ)NADĚJNÍ FLORBALISTI. Ve skupině B se utkaly pouze tři 
týmy. Prvenství vybojoval tým z VIII. třídy Trestná lavice, druzí skončili šesťáci Devil players a třetí 
Greepeři (VII. třída). Po základních skupinách následovala nadstavbová část turnaje v podobě bojů o 
5. - 7. místo a dvou semifinále. 

Boj o 5. – 7. místo 

Zápas Výsledky 
(BEZ)NADĚJNÍ FLORBALISTI – Greepeři 0:5 

Bad angles – (BEZ)NADĚJNÍ FLORBALISTI 4:0 
Greepeři – Bad angles 2:1 

Semifinále 

Zápas Výsledky 
CHARGOGGAGOGG – Devil players 4:2 
KAŤATÁ – Trestná lavice 3:1 
 

 V zápase o bronz přestřílela Trestná lavice Devil players v poměru 5:1. Finále pak bylo 
pěknou tečkou za celým turnajem. O vítězi se rozhodovalo až v nájezdech, v normální hrací době totiž 
zápas mezi CHARGOGGAGOGG a KAŤATÁ skončil 1:1. Hráčům ze sedmé třídy se však v nájezdech 
nedařilo a ani jeden ze tří neproměnili. Naopak deváťákům se zadařilo a mohli se tedy radovat z 
prvenství v turnaji.  

Při závěrečném ceremoniálu byly odměněny všechny týmy a také byly vyhlášeny individuální 
ceny. Nejlepším střelcem se stal se 13 brankami David Frnka, nejlepší střelkyní Zuzana Petrová a 
nejlepším brankařem byl vyhlášen Adam Šubjak. Ocenění pro nejlepš hráče turnaje si odnesli Zdeněk 
Chochol a Klára Harazimová.  

Autor: Pan učitel Fuka 

Přepsala: Zajíčková, 9. r. 
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Lyžařsko-snowboardový výcvikový kurz 8. a 9. třídy 

 

Ve dnech 14. – 18. 1. 2013 probíhal lyžařský kurz 8. a 9. třídy na Kramolíně. Sraz byl 
před školou 6:45 a odjezd byl v 7:00. Do přistaveného autobusu jsme naložili zavazadla a 
vyrazili jsme. Cesta na hotel trvala asi hodinu. Ubytovaní jsme byli v hotelu Racek. Po 
příjezdu jsme měli asi hodinu čas na vybalení a zabydlení se. Poté jsme se sešli u autobusu 
a vyrazily na svah. Na něj jsme dorazili cca za 20 minut. Přezuli jsme se do lyžařských a 
snowboardových bot. Poté jsme se rozdělili na 3 skupiny. Pokročilé lyžaře, snowboardisty a 
začátečníky. Každé skupiny se ujal jeden učitel, který pak rozhodnul co dál. Pokročilí lyžaři a 
snowboardisti nejdříve jezdili na Jezerní sjezdovce, poté se přesunuli na druhou stranu 
kopce na jiné sjezdovky. Začátečníci zůstali jen na Jezerní sjezdovce. V půl 12 jsme se 
všichni odebrali na oběd do restaurace Lanovka, která byla hned pod kopcem. Obědy se 
skládaly z polévky, hlavního jídla a dezertu. Po hodinové polední pauze se šlo opět na 
sjezdovku. Na té se začátečníci i pokročilí postupně zdokonalovali. Na svahu jsme končili 
v 15:45 a vyrazili jsme na hotel. Tam jsme se převlékli a šli jsme na svačinu, kterou byla 
polévka. Po svačině jsme si pouštěli různá videa, na kterých byly různá cvičení a pravidla 
chování na sjezdovkách. Pak následovala večeře a volno, které končilo ve 21:30 večerkou. 

Autor: K.Šerá, 8.rl
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Sbírání víček 
 

  Pro někoho je víčko jen obyčejná věc, ale pro někoho něco, co mu velice pomůže. Sdružení 
DIACEL takováto víčka sbírá a posléze vyměňuje a pomáhá mnoha nemocným dětem. V minulosti už 

se vybralo na přístroje do písecké nemocnice nebo na invalidní vozík či na další pomůcky pro 
nemocné děti.            
 Tímto bychom Vás chtěli poprosit o Vaše víčka. Sbírejte doma, ve škole, kde jen chcete. 

Uděláme to jako soutěž. Třída, která bude mít nejvíce nasbíraných víček, tak vyhrála, odměna výherní 
třídu nemine.           

  Víčka se budou odevzdávat vždy jednou měsíčně 18. 2., 18. 3., 22. 4. a poslední datum bude 
27. května. Doufám, že budete sbírat a víčka odevzdávat. V každé třídě bude bedna, do které budete 
moc víčka dávat. Víčka, která budete mít doma, odevzdáte v termínech, které jsou již výše zmíněny.

Děkujeme za účast a pomoc! :)
Autor: Zajíčková M., 9. r.
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Tip na výlet   

Kamenec je nejvyšší horou Novohradska na jihu Čech. Nachází se v ekologicky nejčistší 

oblasti Šumavy, těsně u státní hranice mezi Čechami a Rakouskem. Výška hory je 1072 m.n.m. a je 
poseta erodovanými žulovými skalisky porostlými mechem a různou vegetací. Pod severním svahem 
hory pramení několik zdrojnic Pohořského potoka, který kdysi sloužil obyvatelům Novohradek zejména 
k plavení dřeva na pily v Pohorské Vsi, nebo Benešově nad Černou. Kamenec sousedí se 
Stodůleckým vrchem, pod nímž protéká rakouská větev, již zmíněného Pohořského potoka. Obdoba 
našeho Kamence, ale velmi špatně přístupná je v Rakousku, vzdušnou čárou 1 km a jmenuje 
je Schwarze Mauer. Je jen o 1 m nižší, než náš Kamenec, ale vizáží velmi podobná hora. 
 

 

 
Autor: P. Kucharčík, 9. r.

Zdroj: google.com 
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Tipy na výlet 

 

Středověký vodní mlýn Hoslovice 
 

  Ve zvlněné krajině šumavského Podlesí, přibližně 17 km od Strakonic se v obci Hoslovice 
nachází unikátní areál středověkého vodního mlýna na horní vodu, jehož návštěva Vás přenese do 
života dob dávno minulých. 
 
 

 Botanická zahrada v Táboře 
 

  Druhá nejstarší v ČR- Botanická zahrada v Táboře je druhou nejstarší botanickou zahradou v 
ČR. Největší část botanické zahrady zaujímá arboretum, ve kterém jsou zastoupeny keře a stromy jak 
domácí, tak i cizokrajné. 
 

 Zoologická zahrada Tábor – Větrovy – za faunou Ameriky 
 
 Největší zoologická zahrada na jihu Čech je zaměřena zejména na faunu amerického 
kontinentu, ale naleznete zde i zástupce ostatních světadílů jako jsou lvi, tygři, zebry a mnoho dalších 
dětmi i dospělými oblíbených zvířat. 

 Zřícenina hradu Borotín 
 

Pravá hradní romantika, Zřícenina hradu Borotína se tyčí na vyvýšenině, obklopena ze tří stran 
vodami Zámeckého rybníka a rybníka Babince, asi 12 km severozápadně od Tábora. 

Zřícenina je považována za jednu z nejromantičtějších v Čechách. 
 

 Hrad Landštejn 
 

  Je sedmým nejnavštěvovanějším hradem či zámkem v Jihočeském kraji. Landštejn je 
mohutný hrad s románským jádrem, rozšířený pozdně goticky a renesančně. 
          

   
   

   
   

   

 

 

 

Autor: Bürgerová T., 9. r.
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Novohradsko-cyklistika 

 

Nové Hrady - Žár - Žumberk - Horní Stropnice - Dobrá Voda - Šejby - Nové 
Hrady. 

Poznávací okruh dlouhý 54 km spojuje 19 zastávek s panely informujícími o vážné, i té méně 
vážné historii jednotlivých míst. Trasa vede z 90% po zpevněných komunikacích s asfaltovým 
povrchem. V některých částech je asfalt nekvalitní a tyto úseky jsou vhodné pouze pro horská a 
trekingová kola. 
Z hlediska bezpečnosti a stavu cest je nejproblematičtějším úsekem tzv. s ignálka, po které pojedete v 
přibližně šest kilometrů dlouhém úseku mezi obcí Šejby a hraničním přechodem v Nových Hradech. 
Orientace na trase je zajištěna pomocí oficiálního značení KČT pro cykloturistické trasy 1050, 1046, 
34. 

1- Starý hrad, 2 - Štiptoň, 3 - Široká alej, 4 - Petříkov, 5- Kaplička v Bukové, 6 - Janovka, 7 - 
Výhledy, 8 - Žár, 9 - Žumberk, 10 - Svébohy, 11 - Horní Stropnice, 12 - Putování po cestách, 13 - 
Dobrá Voda, 14 - Šejby, 15 - Vraní hnízdo, 16 - Jedlice, 17 - Veveří, 18 - Hraniční přechod. 

Nové Hrady ŽST - Kapinos - Janovka - Žárský rybník - Žumberk - Svébohy - Horní Stropnice 

 

Novohradským podhůřím (1046, část naučné stezky Pamětí Novohradska) 

Nenáročná trasa zvlněným Novohradským podhůřím kolem velkých i malých rybníků, 
kamenných tvrzí a prastarými obcemi. Díky převažujícímu asfaltu (účelové komunikace, silnice II. a III. 
třídy) je vhodná především pro silniční a treková kola. Výchozím bodem je železniční stanice Nové 
Hrady (=Jakule) 5 km severně od Nových Hradů. Odtud vede trasa západním směrem kolem HBSW 
(fabrika a stáčírna Dobré Vody). Dále lesem kolem hájovny Kapinos (křižovatka s trasou 1050), kolem 
Kachního rybníka, přes obec Janovka a po hrázi Žárského rybníka (největší v oblasti) do Žáru 
(nejstarší obec na Novohradsku). Odtud do Žumberka (tvrz a unikátní opevněná vesnice), přes 
Božejov a Svébohy (renesanční tvrz) až do Horní Stropnice.  

  

          Autor: Juráš M., 9. r. 
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Hobit 

 Film sleduje cestu hlavní postavy Bilbo Pytlíka, který se ocitne na dobrodružné výpravě. Cílem 
cesty je si znovu nárokovat ztracené trpasličí království Erebor. Bilba nečekaně osloví čaroděj Gandalf 
Šedý, díky kterému se ocitne ve společnosti třinácti trpaslíků v čele s legendárním bojovníkem 
Thorinem. Cesta do divočiny vede přes tajemné země, kde se to hemží zlobry, skřety a kouzelníky. 
Ačkoliv cíl jejich výpravy - Osamělá hora, leží na Východě, musí projít nejdříve jeskynním systémem, 
kde Bilbo potká někoho, kdo mu navždy změní život…Gluma. Skromný Bilbo Pytlík pak sám s 
Glumem na břehu podzemního jezera objeví nejen hloubku lstivosti a odvahy, která překvapí i jeho 
samotného, ale také získá do svého vlastnictví Glumův prsten „miláška“, který má nečekané a 
užitečné možnosti… Jednoduchý zlatý prsten je spojen s osudem celé Středozemě takovým 
způsobem, jaký Bilbo nemůže zatím ani tušit. 

 

Nespoutaný Django  

 

 Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil j ižanské drama z období před vypuknutím Občanské 
války, jehož hlavním hrdinou je otrok Django. Ten má šanci získat díky nájemnému lovci lidí dr. 
Schultzovi svobodu, pokud se mu povede dopadnout vraždící bratry Brittlovi. Djangovi se tak zároveň 
naskytne příležitost najít ženu, kterou musel před lety nedobrovolně opustit. Ani jeden z hlavních 
hrdinů však netuší, jak blízko jsou nejnebezpečnějšímu dobrodružství svého života. 

Poslední výstřel  

 

 Jack Reacher (Tom Cruise) je jako duch. Bývalého vojenského vyšetřovatele najdete jen 
tehdy, kdy chce on sám být nalezen. Objevuje se u případů, které potvrzují, že spravedlnost je slepá, 
a pro jejich vyřešení neváhá ignorovat zákony své země. Drsný hrdina z bestsellerů spisovatele Lee 
Childa konečně vstoupil na plátna kin, s odhodláním stvořit stejně s ilnou a kvalitní akční ságu, jakou 
se před lety stal jiný původem literární hrdina, Jason Bourne. Život pěti lidí, které osud přivedl ve 
stejný čas na stejné místo, ukončí šest kulek vypálených odstřelovačem. Takový masakr si od policie 
vyžádá nadstandardní nasazení, které brzy korunuje dopadení pachatele. Bývalý elitní voják nemá 
pod tíhou důkazů sebemenší šanci, přesto tváří v tvář vyšetřovatelům zarytě mlčí. Ti z něj dostanou 
jedinou větu: „Sežeňte Jacka Reachera.“ S jeho příchodem se z naprosto jasného případu stává 
výbušná kauza opředená mnoha záhadami, jejíž rozuzlení může stát život řadu lidí, Jacka Reachera 
nevyjímaje. Jenže ten s i na drsňáka jenom nehraje a kvůli pravdě je ochoten hodně vydržet. 

Autor: Krásný J., 8. r. 
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Švédsko 2013 

 
 Úterý 1.1 2013 po 13h. jsme konečně opět vyrazily na mezinárodní turnaj do švédského 
Göteborgu. Na místní ZŠ, kde máme zázemí po celou dobu turnaje, jsme dorazily po 9 hodině ranní. 
Ve 12h vyrazily do města k přátelskému utkání s pražskou Spartou. Výhra 2:1. 

  
 3.1 máme před sebou dva zápasy: v 10h s téměř domácí Kärra IBK a v 16:40h s Bjärreds IBK. 
Výhra 3:0. 

 5.5 jsme měli jen jeden zápas v krásné Valhalle až ve 21.20h s týmem Svenljunga IBK, proto 
dopoledne vyrazili do města a odpoledne jsem se šli podívat na zápas našeho budoucího soupeře, 
tým FC Skurup – vítěze skupiny 2. 

 96 ráno vstávali brzo, j iž v 6:30 a vyrazili na zápas s Fälkopingem IBK o postup ze 16-finále, a 
97 čekal přímý zápas v 8-finále s FK Skurup – ve 14h v Gamlestadshallen. 

7.1 jsme měli na programu jen úklid naší školní auly, kde jsme měli útočiště po celou dobu našeho 
turnaje, obídek, poslední ohlédnutí a odjezd domů… 

Autor: Vajsochr L., 8.r. 
Přepsal: Kucharčík P., 9.r.
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Volba prezidenta na 1. stupni 

 
Otázky: Odpovědi: 2. třídy Odpovědi:3. Třídy 
Kdo byl zvolen prezidentem? Miloš Zeman (odp. Dan Bürger) Miloš Zeman (odp. Kristýna 

Pfauserová) 
Co si o tom myslíš? Je to špatně (odp. Fi lip Soukup) Je to špatně (odp. Celá třída) 
Koho byste zvolili Vy? Karla Schwarzenberga (odp. 

Anna Skamenová) 
Karla Schwarzenberga (odp. 
Richard Grónský) 

Co by si změnil, kdybys byl 
prezident? 

Nepovinnou školu, vládu a 
uklidit stát. (odp. O. Sýkora , D. 
Bürger, A. Ambrožová) 

Novou vlajku, Zákaz 
návykových látek (odp. N. 
Vágnerová, O. Polanský) 

Líbí se ti Miloš Zeman jako 
prezident? 

Neee!! (odp. celá třída) Vůbec!! (Odp. celá třída) 

Co jiného se taky volí? Vláda (odp. Adéla Ambrožová) Premiér, hejtman (Oliver 
Polanský) 

Víš, kdo byl předešlý 
prezident? 

Václav Klaus (odp. celá třída) Václav Klaus, Václav Havel 
(odp celá třída) 

Proč si myslíš, že se konají 
volby? 

Aby byl nový prezident (odp. A. 
Skamennová) 

Protože je starý (odp. Josef 
Hanzalík) 

 

Autoři: A. Zmrhalová, N. Holá, K. Šerá, 8.r. 

 

 

zdroj: http://www.ceskatelevize.cz 
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Volba prezidenta na 2. stupni 

 

 

 

 

 

 

Otázky Odpovědi 

Chtěla bys být 
prezidentka? Proč? 

Ne, nebavilo by mě to. – 
Cipínová (8. třída) 

Ne. Chci žít svůj život a 
nezvládla bych to. -  
Baklaková (8. třída) 

Co bys jako prezident 
změnil? 

Celkově změnit lid. – 
Janouchová (8. třída) 

Hlavně politiku, vše co 
se týče korupce. – 
Husárik (8. třída) 

Koho bys chtěl za 
presidenta? Proč? 

Schwarzenberg, aspoň je 
rozumnější než většina. - 
Harms (8. třída) 

Franz, Je potetovaný a 
dobrý. – Kardoš (8. třída) 

Jaký byl tvůj favorit na 
prezidenta? 

Franz – Žáček (9. Třída), 
Cipínová (8. třída)  

Schwanzberg – Husárik, 
Baklaková, Janouchová, 
Harms (8. třída) 

Koho volila tvoje 
rodina? 

Zeman- Cipínová (8. třída) Schwanzberg – 
Husárik,Baklaková, Harms 
, Janouchová (8. třída)  

Víš, jak dopadly 
volby? 

Ano, vyhrál Zeman – Husárik, Cipínová, Baklaková, 
Janouchová, Harms (8. třída), Žáček (9. třída) 

Jsi s výsledky voleb 
spokojený? 

Ne -  Husárik, Cipínová, Baklaková, Janouchová, Harms (8. 
třída), Žáček (9. třída) 

Autor:  Havlíková T., Cibulka L., 8. r.  
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Valentýn 

 
  Svátek sv. Valentýna je rozšířený po celém světě a v posledních letech se stále více slaví i u 
nás. A není divu. Vždyť kdo z nás by nechtěl oslavovat jednu z nejkrásnějších věcí v životě - lásku? 
Ale víte, proč zrovna 14. února? Proč ne třeba v květnu? Máj je lásky čas.   
   Sv. Valentýn není výmysl dnešní doby, je skutečnou historickou osobností. Kdo sv. Valentýn 
vlastně byl? Moc o něm nevíme, jen lze z dokumentů vyčíst, že zemřel v roce 269 a byl prohlášen 
svatým. Vykonával v Římě kněžský úřad v době panování císaře Claudia II. Gothica (268-270) a 
vypráví se o něm spousta legend.        
   Začneme legendou ze starého Říma, která vypodobňuje Valentýna jako velmi ctnostného, 
počestného a moudrého člověka. O jeho moudrosti se doslechl dokonce i císař a povolal si Valentýna 
k sobě. Nešetřil chválou a neskrýval obdiv k Valentýnovi, posteskl si také nad okolnostmi, proč se 
Valentýn nemůže stát přítelem císařovým. Protože Valentýn, ač tak moudrý a vzdělaný, věří těm 
pověrám (měl na mysli křesťanství). Jenže Valentýn namítl, že císař je tím, kdo věří pověrám. 
   Císař nakázal městskému prefektu Astoriovi, aby na sebevědomého Valentýna dohlížel. A aby 
byl Valentýn pod důslednou kontrolou, vzal si Astorius Valentýna do domu. Tam se setkal s velmi 
krásnou, ale nevidomou dcerou prefekta. Astorius požádal Valentýna, aby se modlil za dceřin zrak. 
Valentýn tak rád učinil, protože v sílu modliteb věřil a dívku si zamiloval.     
Zázrak se opravdu stal a dívka opět spatřila světlo světa. O zázračném uzdravení si povídal celý Řím. 
Pohané odmítli věřit v ten zázrak a vtrhli do domu prefekta, Valentýna odvedli a za městem mu oddělili 
mečem hlavu od těla. Navzdory trpkému osudu se stal sv. Valentýn patronem věrných a čisté, oddané 
lásky. Také křesťané přejali tento starobylý zvyk a spojili jej se svým světcem Valentýnem, 
mučedníkem za vlády císaře Claudia II. Duševně nemocný císař se prý rozhodl zrušit manželství, 
neboť ženatí muži podle něj nebyli dobrými válečníky. Kněz Valentýn však přes císařův zákaz tajně 
dál oddával milence, za což byl uvržen do vězení a popraven. Poslední vzkaz, který Valentýn poslal 
dceři vězeňského dozorce před svou smrtí, zakončil slovy: "Od Tvého Valentýna". A tak od té doby si v 
den svátku Sv. Valentýna posílají a dávají zamilovaní lidé tyto "Valentýnky" s vyznáním lásky. 

  V Čechách je zvykem poslat valentýnské přání nebo dát dárek člověku, kterého 
milujeme! 

Autor: K. Kardošová, 9. r., K.Lávičková 8. r.

Autor: Kardošová K., 9. r.  
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Výtvory žáků 
 

Přechytralý Pepa  
Pan Pepa Panděro pádí podél pobřeží. Potřebuje pivečko. Před pochybným pajzlem Panděro 

pokřikuje: "Pingl, přines pivo… pohni!" Panděro pálí pivo po pivu. Pod parou padá pod pípu. Pípa 
prosakuje, poté prudce protéká. Pivo padá Panděrovi přímo pod patro. Po probuzení Panděro páchne 
pivem. Paní Pavla Panděrová počítá Panděrův přesčas pití piva. Pavla Pepu podřízne, pokud přijde 
pozdě. Pepa přišel pozdě. Po pár pěstích Pepa padá. Poté Pavla, Pepu pro potěšení podřízne… 
Pinda proradná! 

Autor: P.Krásný 8.,r 

Příběh na písmeno P 
 Přišel Pepíček před pana Poledňáka. Pan Poledňák povídal Pepíčkovi: „ Poméct
popel, pudlu podrbej. “ Pepíček přikývl. Poté po práci přišel pod pamětní popelnici. Povídal 
popelnici: „popelnice, popelnice, pořád povídám Patrikovi potřebné povídky, proč? Protože 
pořád povídám pořady poučné, povídkové poté polonahé potřebné pro pokrok Patrika. Patrik 
poučně přikyvoval. Poté přišli pod příbytek. Pak povídal Pepíčkovi Patrik příběh poučný, poté 
podřimovali. Překrásné příběhy při podřimování přeje Pepíčkovi Patrik. 

 Autor: T. Bürgerová, 9. r.  
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Perličky ze slohových prací deváté třídy 
1) Problémem je, že kvůli strašným kvantům práce od svého ještě línějšího nadřízeného podléhá 
depresím. 

2) Její štíhlé nohy jsou chlupaté, ale to ůspěšné zakrývá značkovými kalhotami. 

3) Vystudovala gymnázium a posléze precizní vysokou školu. 

4) Je to „ mega fanda“ fotbalu a chtěl bych se s ním někdy sejít. Protože chtěl bych poznat 
člověka shora opačného než já. 

5) Můj závěrečný názor na postavu je štítivý až odpudivý. 

6) Hana je velmi duchaplná studentka. 

7) Hana je velmi insfirující člověk, ale i ostrašující. Neboť splní vše co chce. To je fajn, ale zase 
je skoro s nikým nemluví. Jenom s opravdovými přáteli, což mě velmi potěšilo. 

8) Kdyš se jeho rodiče vraceli z nástěvi bourali a oba zahynuli kromě Romana. 

9) Kromě toho, že jezdí po celém světě hlavně závodně.  

10)Nosí bílé třpitivé náušnice. 

11)Nasobě má košili. 

12)Tři zlaté prstínky. 

13)Mě tato osoba upoutala dojem svým přísně vyjeveným pohledem než ty ostatní. 

14)Byla křehká jako porcelánový hrneček, všechno špatně snesla. Obalamutěný nevěří. 

15)Netrvalo dlouho a exekuce přišla a zabavila Miroslavovi věci. 

16)Pan Zahradník se obracel na své přátele a příbuzné, ale nikdo ani okem nezavadil mu pomoc 

17)Můj vztah k němu je jedině kladný. 

18)Chodí jedině ve značkovém a ve věcích co pár let aspoň vydrží. 

19)Značka kde nakupuje hodně mikiny všemi barvami zářící je obchod cropp. 

20)Jeho povolání jsou počítače. 

21)Nosí pro ní typické brýle typu lennonek. 

22)Je nebojácná a své práce se nebojí. 

23)Je velmi útulný a velmi kutilský (o člověku). 

24)Rty byli veliké a nebyli vůbec zarostlé. 

25)Měl rád po večerech dámskou společnost a hlavně častěji. 

26)Nejvíce času tráví klečením s napnutými rucemi v rušných ulicích centra. 

Přepsali: K. Šerá, A. Zmrhalová, L. Vajsochr
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4. tř. Soutěž 
 

Vymyslet pohádku o požáru lesa. 
Táborníci nechtěně založí požár, požár uhasí a zvířata převedou do jiného lesa, zasadí nový les… 
 

Autorka: Kateřina Rožboudová
Zapsaly: Vondrášková, Cirklová

Ostatní děti kreslily obrázky.
 

 
Autor: Šebelková A., Sýkora M., 4. r.
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        Autor: Nerudová E., 4. r. 

 
Autor: šestáková K., 4., r. 
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Autor: Skalická B., 4. r. 

Autor: Vávra L., 6. r. 

Autor: Ondřich T., 6. R.  
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Autor: Rejžková J., 6. r. 

                                     

Autor: Vobr P., 1. A, r 
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       Autor: Krylova  Z., 6.r. 

 

 

 

Autor: S. Kubálková 1. A.  
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                 Autor: Staňková P., 6. r

 

 Autoři: Žáci 4. r. 
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         Autor: Holá N., 9. r. 

 

         Autor: Kardošová K., 9. R. 
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 Autor: Janoštáková K., 6. r 
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Autor:  Titlová L. 6. r. 
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Autor: Lenka The Thu, 6. r. 
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Autor: Skalická B., 4. r. 

 
         Autor: Urbanová K. 4. r. 
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         Autor: šestáková K, 4. r. 

 

 
         Autor: šebelková  A, 4. r. 
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Autor: Nečasová N., 4. r. 
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         Autor: Pešková P. 4. r. 
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 Autor: Fiala, 5. A. r. 

 

         Autor: Peníková M.,5A. 
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Autor: Domkařová, 5. A. 

           Autor: Grimbosch M., 5. A. 

 

Autor: Srpová M., 5. A. 
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Autor: Hanetšlegerová J., 8. r 
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         Autor: Lavičková K. 8. r.  
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