
 

 

 

 

 



V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 

 

Leden jasný, roček krásný. 

 

V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína 

 

Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání. 

 

Jestliže země v lednu měsíci otevřena jest a obzvláště když poslední větrové přitom bouří, 

tehdy panují rozličné nemoce. 

 

Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu. 

 

Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu. 

 

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 

 

Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. 

 

Leden studený, duben zelený. 

 

Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí. 

 

Lednový déšť z pecnu odkrajuje. 

 

Lednová zima i na peci je znát. 

 

Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká. 

 

Teplý leden, k nouzi krok jen jeden. 

 

Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují. 

 

Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. 

 

Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodněší. 

 

Holomrazy - úrody vrazi. 

 

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. 

 

Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti 

 

Suchý leden, mokrý červen. 

 

V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.                                 Vypracoval: Jan Sedlák 



Historie školy 
 

Školní rok 1973/74  

Byl zahájen 3.září se 403 zapsanými žáky. V tomto školním 

roce se žáci zúčastnili plno škol v přírodě v objektech na 

Klínovci, Abertamech, Hojsově Stráži, Božím Daru, Teplé, 

Železné Rudě. Díky rodičům nebyli  větší problémy se 

zajišťováním pomocných vychovatelů. Školní rok byl končen 

28.června 1974 se 401 žáky. 

 

Školní rok 1974/75 

Tento rok byl slavnostně zahájen k 30. výročí Slovenského 

národního povstání 2.září se 406 zapsanými žáky. 

V tomto roce se podařilo učitelům uspořádat 24 besed . Tento 

rok se oslavovali 30. výročí Slovenského národního povstání 

a 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. 

Školní rok byl ukončen 28. června 1975 se 404 žáky. 

 

Školní rok 1975/76 

Školní rok byl zahájen 1.září se 419 žáky v 15. třídách. Na 

škole pracovalo 7 skupin nepovinných předmětů, a to cvičení 

z českého jazyka a matematiky,  praktika z přírodopisu a 

chemie, sportovní a pohybové hry. Ze 16 zájmových kroužků 

dosahovaly nejlepších výsledků myslivecký, rybářský, 

gymnastický,  cyklistický, hokejový, fotografický a dovedných 

rukou. Školní rok byl ukončen 30.června 1976 se 420 žáky. 

 

 

Vypracovala: Kateřina Paulusová 

 



Co děti a učitelé dostali k Vánocům ? 

 

Paní učitelka Olejníková 

Krásný dlouhý teplý svetr , kafíčko 

 

 Paní učitelka Lauberová 

Kazetu pro pejska , knížky, kosmetika, vlnu “ strašně ráda pletu “! 

 

Tomáš Bauchner  

Termosku na čaj, CD, oblečení, voňavku 

 

Filip Šuran 

Nové kolo, voňavky, nová sluchátka, oblečení 

 

Lukáš Trpka  

Kytaru, mačetu, kombo ke kytaře, knížku, oblečení.. 

 

A co jste vy dostali k Vánocům? :D 

 

Vypracovala : Eva Kuláková 

 

 

 



Rozhovor s novým panem učitelem 

 
1. Jak se jmenujete? 

Miloslav Antony. 

2. Kolik je vám let? 

          Hodně. 
3. Jaká třída vás má za třídního učitele? 

          7. třída. 

4.  Jak jste spokojen s žáky? 

          Žáky v současné době poznávám, věřím, že si budeme rozumět. 

4. Jaké předměty vyučujete? 

          Matematiku, zeměpis,  přírodopis, výtvarnou výchovu. 
5. Z jaké školy jste k nám přišel? 

          Odešel jsem z podnikání 
6. Jste spokojen s vaší třídou? 

         Jsem se 7.tř. spokojen. 
7. Chodíte do naší školní jídelny? 

        Stravuji se ve školní jídelně. 
8.   Chutná vám jídlo v jídelně? 

        Chutná, vše sním. 

9. Jak dlouho učíte? 

         S mládeží pracuji 32 let. 

 

Přeji panu učiteli Mgr. Miloslavu Antonymu, aby se mu na naší škole 

moc líbilo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Zpracoval: Bauchner Tomáš 



Divadlo v Karlových Varech 

 
Toto divadlo nebylo jako divadlo, ale taneční vystoupení taneční školy Fontána 

v Karlových Varech.   Bylo to ještě před Vánoci. Tak zněly hlavně vánoční písně. 

Jako například All i want for christmas is you od Mariah Carey. A zimní píseň 

z filmu Ledové království. Tato píseň tam zazněla v českém podání. V originále se 

píseň jmenuje Do you wanna build a snowman. Vystoupení všech tanečníků bylo 

nádherné a někdy se až tajil dech. Líbila se nám hedba, ale i kostýmy a především 

choreografie  tanců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Karolína Ehmová 



Vánoční besídka 

 
Tento rok si měla každá třída připravit nějaké vystoupení pro celou školu, dokonce se přišli podívat i 

kuchařky. 
První stupeň většinou zpíval, tancoval, nebo říkali říkadla, básničky, česky i anglicky.. 

Druhý stupeň už měl většinou nějaké vystoupení, že něco žáci hráli, jako v divadle. Většinou to byla vtipná 
ukázka – jak se slavily Vánoce v pravěku, jak se narodil Ježíšek.  

9.třída -  kluci, se naučili nazpaměť celou Polednici a zahráli nám jí. 
9. třída -  holky, měly velmi originální Módní přehlídku, s vtipnými tématy. 

A na závěr zazněly koledy v podání našich žáků. 

 

 
 
Karolina Ehmová a Kateřina Paulusová 



Tříkrálová sbírka 

  
Mudrci z Východu, tradičně označováni jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova 

evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu 

dary: zlato, kadidlo a myrhu. Upřesnění, že byly tři, že to byly králové a jejich jména, 

nejčastěji Kašpar,Melichar a Baltazar, přinesla až později tradice. 

 

A teď pryč o tom, kdo byli Tři králové. 

Dne 6. 1. 2017 jsme se společně s Janem Sedlákem, Evou Kulakovou, Adélou 

Novákovou, Adélou Budinskou, Zdeňkem Paulusem, Danielem Mikoláškem, Filipem 

Šuranem a Lukášem Trpkou vydali na Tříkrálovou sbírku po naší obci. Nešli jsme 

pochopitelně sami, šla s námi paní Stropková, Štebelová a Kyselková.  Koledování se 

nám moc líbilo, lidé byli vesměs velice milí a byli rádi, že nás vidí. Jejich dary byly 

také velice štědré, často nás podarovali i nějakou sladkostí. Byl to pro nás zcela nový 

a´příjemný pocit. A co teprve když jsme se dozvěděli konečnou sumu našeho snažení, 

to byla bomba!!!!!!!!!!!!! 

Letos jsme vybrali neuvěřitelnou částku, 14 895,-- Kč.  

 
 

 

 
 

Vypracoval: Bauchener 



Tři králové 

 

Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři 
králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které 
navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a 
přinesly mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Upřesnění, že 
byli tři, že to byli králové a jejich jména, 
nejčastěji Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesla až 
pozdější tradice, v Novém zákoně se tyto údaje 
nevyskytují.V západní liturgické tradici je svátek Tří králů 
ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na 
Západě i Východě slaví 6. ledna. Tento svátek je svou 
podstatou totožný se slavností Narození Páně, je 
dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a 
končí. Svátek Tří králů upomíná na okamžik, kdy 
se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem; 
dává se rozpoznat jako král všech, které zastupují 
mudrcové z daleka. 

 

 
 

Vypracoval:Daniel Švec 











 

Předpověď numeroložky: Úplněk 
ve čtvrtek a pak pátek 
třináctého! 
 

 

Čísla mají prý magickou moc a některá přináší i předpovědi 

a pojí se s různými událostmi. Koncem týdne nás čeká 

"magický" pátek třináctého a numeroložka Lenka 

Lippertová Suchardová vytvořila při této příležitosti pro 

čtenáře portálu TN.cz numerologickou předpověď. Na co 

se tedy musíme připravit? 

Symbolem třináctky je ukončení, opuštění, vyhození, ztráta, 

transformace. A totéž platí o pátku, protože pondělí v naší 

kultuře předznamenává začátek týdne a pátek konec týdne, 

pracovního. Tudíž ve spojení pátku a třináctky je pak 

dvojnásobná síla udávající konec něčeho, co už není potřeba 

oživovat. 

 
 
Napsal: Richard Grimm 



 
 

 

Tak je tu první sníh, a tady jsou nějaké fotky 

z okolí školy… 

 

 



 
 

 

 

Bludiště 

 

 
 

Vypracoval: Daniel  Švec 



Vtipy 
 
Známý politik přijde do banky a chce si vybrat peníze. Zjistí, že si zapomněl 
občanku a říká bankovní úřednici: "Vždyť mě určitě znáte, tak mi vydejte ty 
peníze." 
Úřednice odpoví: 
"Včera tu byl Karel Gott, neměl u sebe také občanku, tak tady zazpíval a já 
poznala, že je to on." 
Politik řekne: "Ale já nic neumím."  
A paní se zeptá: "Chcete to v pětistovkách?" 
 
 
Víte, jaký rozdíl je mezi jablkem a Windows? 
Jablka padají jenom na podzim! 

 
 

 

"Který savec nemá zuby?" 
"Náš dědeček." 
 
 

 



       Vtipy 

 



Vtipy 

 

 
Přijde kouzelník do školy a ptá se dětí, co by chtěly, že on jim to 
splní. Anička říká: "Já bych chtěla králíčka." Kouzelník mávne 
kouzelným proutkem a Anička má na kolenou krásného bílého 
králíčka. Honzík říká: "Já bych chtěl pastelky." Najednou má v ruce 
pastelky. "A co chceš ty Pepíčku?" ptá se kouzelník. "Já bych 
chtěl na záchod!" 

 
V autě jede rozhádaný manželský pár a ani jeden nechce slevit ze své pozice, a 

tak už dlouhou dobu mlčí. 
V tom projíždějí kolem stodoly s koňmi, kozami a prasaty. 

Manžel se sarkasticky zeptá: "Tvoji příbuzní?" 
A manželka odpoví: "Ano, z manželovy strany." 

 
Bůh se setká s Čechem, Rusem a Číňanem. 

"Čechu, jestli nepřestaneš mluvit sprostě, tak tě zničím. 
Ruse, jestli nepřestaneš pít tu svoji vodku, tak tě zničím. 

A Číňane, jestli nepřestaneš vyrábět ty svoje blbosti, tak tě zničím." 
Za rok se opět sejdou. 

"Čechu, nepřestal jsi mluvit sprostě" a zničí ho. 
"Ruse, nepřestal jsi chlastat vodku" a zničí ho. 

"Číňane, nepřestal jsi vyrábět ty svoje blbosti," zmáčkne knoflík a nic. 
Číňan se jenom usměje a povídá: "Made in China." 

 

 
 

Vypracoval: Roman Pichl 



 
 

 

 
 

 

Vypracovala:Martina Švecová 

 

 



1. místo – Carlos Slim Helú  
(majetek 74 miliard dolarů - 1,3 bilionu korun) 
Nejbohatším mužem světa je už podruhé Carlos Slim Helú, telekomunikční magnát z Mexika. Tento 
jedenasedmdesátiletý podnikatel vlastní telekomunikační společnosti Telmex a América Móvil po celé latinské 
Americe. 

Slim se pohyboval ve světě peněz od dětství – jako dvanáctiletý si koupil akcie v Mexické bance. V šedesátých 
letech založil společnost Inmobiliaria Carso a o patnáct let později do svého konglomerátu Grupo Galas sdružil 
stavební, hornické, potravinářské a tabákové firmy. 

V roce 1990 koupil od státu telekomunikační společnost Telmex, ke které patří osmdesát procent mexických 
mobilních telefonů. Mexičan však není žádný Strýček Skrblík – díky miliardovým darům pro sportovní a 
vzdělávací nadaci Carlos Slim Foundation se stal pátým největším filantropem na světě. 

 

 
 
 

2. místo – Bill Gates  
(majetek 56 miliard dolarů) 
Brýlatého zakladatele společnosti Microsoft asi není třeba příliš představovat. Žebříčku nejbohatších lidí světa 
kraloval čtrnáct let. S počítačem se poprvé setkal na střední škole a zde také vytvořil svůj první program – hru tic-
tac-toe (obdoba piškvorek). „Na tom stroji bylo něco krásného, elegantního“ říkal Gates. Později lišácky 
naprogramoval školní rozvrh tak, aby byl na hodinách s co největším počtem dívek. 

Při studiích na Harvardu s Paulem Allanem začali plánovat svoji softwarovou společnost. V roce 1976 
zaregistrovali společnost Microsoft a Gates se na univerzitu už nevrátil. Ani počítačový magnát nemá k charitě 
daleko – se svojí ženou založil nadaci Bill and Melinda Gates Foundation, která se pyšní titulem 
„nejtransparentnější charitativní organizace světa.“ 

3. místo – Warren Buffett  
(majetek 50 miliard dolarů) 
„Věštec z Omahy“ - tak se ve finančních kruzích přezdívá americkému obchodníkovi Warrenu Buffettovi. 
Přezdívku prý získal díky tomu, že byl v investicích přesný a dokázal předvídat směr trhu. Buffett začal 
shromažďovat svůj majetek už jako šestiletý – v obchodě si koupil balení šesti limonád Coca Cola za 25 centů a 

http://www.studenta.cz/foto-3189/article/gallery/photo/3189
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pak je jednotlivě prodával po pěti centech.  
 
Nyní vlastní investiční firmu Berkshire Hathaway. Buffett je známý svým neokázalým životem. Stále bydlí v domě 
v Nebrasce za 30 tisíc dolarů a na večeře chodí do restaurace ve své ulici. Však se také proslavil mottem: "Můžu 
mít všechno, co chci, ale nemusím to mít dvakrát, nemusím to mít dvakrát větší a nemusím to mít dvakrát dražší, 
než je nutné“. 
 

 
 
4. místo  Bernard Arnault  
(majetek 41 miliard dolarů) 

Nejbohatším Evropanem v žebříčku je francouzský podnikatel Bernard Arnault. Je předsedou představenstva ve 
společnosti LVMH, která má pod sebou luxusní značky Luis Vuitton, Moet and Chandon a Henessy. Arnault je 
blízkým přítelem prezidenta Nicolase Sarkozyho, dokonce mu byl za svědka na svatbě. 5. místo  Lawrence Ellison  
(majetek 39,5 miliardy dolarů) 
Americký boháč Lawrence Ellison neměl klidné dětství – jeho biologická matka ho dala k adopci své tetě a strýci. 
Lawrence však vystudoval a založil softwarovou společnost Oracle, která vyvíjí relační databáze a CRM systémy. 
Svým bohatstvím Ellison zřejmě přitahoval velké množství žen, v roce 2010 se stihl počtvrté rozvést.  
 

 
 
Zpracoval: Tadeáš Jouza 
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