
 

 

 

 

 

 



 

 

Úvodník 

 
Je tu další  měsíc. Březen je už třetí měsíc v tomto 

novém roce. Zdá se mi, že tento školní rok utíká 

strašně rychle. Za chvíli už budeme v půlce roku a 

paráda, to vypuknou prázdniny a nebudeme chodit do 

školy. Tento měsíc nás čeká jarní rovnodennost. Já 

nevím jak vy, ale těším se, až bude vše vonět jarem, 

až bude vše rozkvetlé a barevné. A snad už bude i 

tepleji! Ale pozor, zima ještě vystrkuje drápky! 

 

Těším se na vás zase v dalším čísle.♥♥♥ 

 

 

 
Vypracovala: Karolína Ehmová 

 



 

 

 

 

Vypracovala : Petra Houčková 

1.  Na déšť březnový nanásleduje požehnání boží. 

2. Mnoho dešťů březnových - hubené léto. 

3. Jak prší v březnu, tak také v červnu. 

 4. Hřmí-li v březnu, tak také v červnu. 

       5. Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě 

mrazů po velikonocích. 

6. Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku. 

7. V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení 

jed. 

8.  Suchý březen, vlhký duben a studený máj, ve stodole 

bude ráj. 

9. V březnu dvě putny vody a jedna lžíce bláta - v říjnu 

jedna lžíce vody a dvě putny bláta. 

10. V březnu fouká z břízy, poslední sníh z pole mizí. 

 



 

 

Rozhovor s bývalými žáky ZŠ Bukovany 

 
Otázky: 

1. Od jaké roku do jaké roku jste chodila k nám na základní 

školu????    

2. Jaký byl váš nejoblíbenější předmět??? 

3. Jaký byl váš nejoblíbenější učitel/ka??? 

4. Reprezentovala jste v něčem naší školu??? 
 

 

Markéta Sarkisovová ( Severová) – 1. Chodila jsem od roku 1984 do roku 

1993… 

                                                             2. Můj nejoblíbenější předmět byla 

výtvarná výchova tělocvik…. 

                                                             3. Moje nejoblíbenější učitelky byly paní 

Lauberová a paní Vívodová….. 

                                                             4. Ano, reprezentovala jsem školu ve 

skoku dalekém a běhu….. 

 

 

Petra Bauchnerová ( Brandlová) –  1. Chodila jsem do školy stejně jako 

Markéta Severová…. 

                                                            2. Oblíbený předmět přírodopis …… 

                                                            3. Moje nejoblíbenější učitelka byla paní 

Lauberová….. 

                                                            4. Ano, také jsem reprezentovala školu 

v běhu a skoku vysokém… 

 

Jaroslav Bauchner – 1. Chodil jsem od roku 2002 – 2011…… 

                                    2. Nejoblíbenější předmět byla tělesná výchova……. 

                                    3. Nejoblíbenější učitel byl pan Kříž a paní Lauberová… 

                                    4. Reprezentoval jsem škole ve fotbale a atletice…… 

 

                                    

 

 

 

 

 Zpracoval: Bauchner Tomáš 



 

 

Historie školy 

 
Školní rok 1979/80 

Školní rok byl zahájen 3. září. Žáci prvních tříd se 

žáky nejvyšších ročníků byli uvítáni 

v kinorestauraci, kde je pozdravili i naši milí hosté. 

Společně pak přešli do svých  tříd a všichni jsme 

sledovali projev ministra školství. Do 17 tříd 

vstoupilo 378 žáků. Školní rok byl slavnostně 

ukončen dne 27. června 1980 s 377 žáky. 

 

Školní rok 1980/81 

Tento rok byl zahájen 1.září 1980. Nastoupilo do 

17 tříd 381 žáků – 174 chlapců a 207 dívek. 

Mimoškolní a zájmové činnosti se věnovalo 97% 

žáků. Po celý rok byla věnována pozornost 

tříkolové okresní soutěži  žáků 8. a 9. ročníku na 

počest 60. výročí vzniku KSČ, v níž žáci získali 

první místo. Rok byl ukončen 30.června 1981 s 370 

žáky. 

 

 

 

Vypracovala: Kateřina Paulusová 

 

 



 

 

Horoskopy 
 

Váhy 
Špatná zpráva je, že v roce 2017 se na Vás budou snažit vyzrát všelijací podvodníci. 
Pro ilustraci jeden příklad z dávné minulosti, který ověří, jestli máte dobrý odhad: Za 
císařem přišel šachista a vyzval ho k partii. Řekl, že pokud vyhraje, musí mu císař 
dát na každé pole šachovnice vždy dvojnásobný počet zrnek rýže, než je na poli 
předcházejícím (tedy na prvním poli 1, na druhém 2, na třetím 4, na čtvrtém 8 atd.) 
Císař souhlasil a ještě se divil, proč jeho protivník nechce něco cennějšího.  

Štír 
Zpět ale ke Štírům – jste to aktuálně Vy – člověk z masa a kostí, který naráží dnes a 
denně na bezcharakterní chování ostatních nebo na zbytečnou ochotu riskovat, která 
má za cíl krátkodobý zisk nebo možnost „blýsknout“ se před ostatními.  

Střelec 
Vaše smysly budou připomínat jemnou síť pixelů nejmodernějších obrazovek, které 
dokáží věrohodně zobrazit všechny informace (takzvaně ve Full HD). Střelci, pro 
všechny, kdo s Vámi mají nekalé úmysly, se tak stanete bystrou a jen stěží 
dosažitelnou kořistí.  

Kozoroh 
Krásné bytosti opačného pohlaví budou tím, dokáže skutečně znervóznit (a to i když 
máte stálého partnera). Dobře stavěné tělo, uhrančivý pohled a smyslná vůně 
někoho, kdo Vám zkříží cestu, zrychlí Váš srdeční tep na dvojnásobek. Vaše city 
vytrysknou vší silou, jako když se voda řine z naplno otevřeného hydrantu. Je jasné, 
že zachovat si klidnou tvář a především rozumné uvažování, bude v takových 
chvílích těžké, ale rovněž i zcela nevyhnutelné.  

Vodnář 
Znáte pohádku o tom, jak mladí nechtěli stařečka u stolu, protože na něj nebyl právě 
pěkný pohled? Posadili jej tedy za pec a místo talíře, který rozbil, mu dali raději 
dřevěnou mísu. Když však uviděli, že jejich malé dítě chystá dřevěné korýtko pro ně, 
zalekli se. A Vodnáři se zachovají obdobně – nutkání obrátit svět vzhůru nohama 
(nebo alespoň obrátit se zády k některým lidem) Vás postupně přejde a budete rádi, 
že lidé kolem Vás oplácejí stejnou mincí. Inu, ne nadarmo se říká: „Jak se do lesa 
volá, tak se z lesa ozývá“. 

Ryby 
Ryby, máme pro Vás dobrou zprávu pro Vás bude zdrojem skutečné životní energie. 
Každý měsíc představuje ve Vašem Horoskopu jedinečný pramen zážitků a 
inspirace. Lze tedy očekávat, že týden za týdnem budete pomalu stoupat do stále 
harmoničtějších sfér života. Výška Vám dodá potřebný nadhled na problémy a snáze 
se vrhnete do řešení náročných úkolů, které Vás neminou. 
 
 
 
 

Vypracovala:Martina Švecová 



 

 

Horoskopy 

 

Lev 

Lvi, rok 2017 nebude přát těm, kteří se rádi chlubí. Skromnost totiž šlechtí ty, kteří 
sedí na trůně úctyhodných zásluh a hrdých skutků. Nechejte promlouvat Vaše činy 
místo Vašich úst – pokud to, co děláte, stojí skutečně za to (od voňavé domácí 
bábovky až po projektování moderní architektury), ostatní to vždy náležitě ocení. 
Panna 
Panny, tak jako se bílé světlo, které prochází hranolem, rozkládá na krásné barevné 
spektrum, tak i Vy dokážete v roce 2017 každou zdánlivě banální situaci prožít jako 
skutečný román. Svět je stále složitější, což mnohá jiná znamení značně 
znervózňuje, ne však Vás. Horoskop si tak všímá pozitivní citlivosti a vnímavosti 
Panny.  

Blíženci 

Horoskop na rok 2017 proto apeluje na samostatnost a vytrvalost Blíženců. Nesnažte 
se být pohodlně ve vleku, ale naopak buďte tím, kdo táhne vše kupředu a může tak 
ovlivňovat lépe směr a vývoj událostí. Abyste si rozšířili znalosti, nemusíte se učit 
nazpaměť telefonní seznam Vašeho města, ani stupnici tvrdosti nerostů.  

Býk 

Vyvarujte se také jednoduchých řešení, které se Vám v roce 2017 budou nabízet. 
Svět není černobílý, i když by tak vše bylo jistě výrazně jednodušší. Nejsou jen hodní 
a zlí lidé, stejně jako nejsou jen dobrá a špatná řešení. Každá mince má vždy dvě 
strany.  

Rak 

Raci, horoskop na rok 2017 povzbudivě připomíná, že máte možnost dostat se mezi 
elitu. Nezalekněte se však, pokud právě nepatříte mezi snoby nebo ty, kteří rádi leští 
kliky nadřízených.  

 

Beran 

 Živlem Berana je oheň, který plápolá v jeho nitru pomalu ale jistě. A podle horoskopu 
se můžete těšit na právě na vzestup životní energie („silného plamenu“). Tak jako 
pták dokáže snést cenné a životodárné vejce, tak i Vy se můžete těšit, že se Vám 
během tohoto roku podaří vytvořit něco nového a úžasného. Chcete si otevřít obchod 
se zdravou výživou? Uspořádat festival rockové hudby?  

Vypracoval:Daniel Švec 

 

 
 



 

 

Mezinárodní den žen 

 
Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ), připadající 
každoročně na 8. března, je mezinárodně uznávaný svátek 
stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky 
newyorských švadlen v roce 1908. 

Demonstrace žen na konci zimy, tradičně o nedělích, se 
nejdříve konaly v USA na popud tamní Socialistické strany 
USA; velké shromáždění za volební právo žen se konalo 8. 
března 1908 v New Yorku. Svátek žen byl poprvé slaven 28. 
února 1909 po vyhlášení Americkou socialistickou stranou. Na 
první mezinárodní ženské konferenci Druhé internacionály v 
Kodani v srpnu 1910 prosadila německá socialistka Klára 
Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, tehdy ještě bez 
určení pevného data. 

Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-
Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, mezi jeho cíle 
patřilo volební právo žen, od roku 1975 pak je připomínán jako 
den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, 
mír a rozvoj. 

Datum 8. března se ustálilo až po 1. světové válce, zejména 
pod vlivem velké demonstrace v Petrohradě roku 1917 těsně 
předcházející únorové revoluci, která se konala poslední neděli 
v únoru dle juliánského kalendáře, což odpovídá 8. březnu 
kalendáře gregoriánského. Svátek se rychle rozšířil, jeho obsah 
kolísal od politického a feministického protestu po apolitickou 
socialistickou obdobu Dne matek. 

 

 

 

 

 

 

 

Vpracovala: Eva Kuláková 



 

 

 



 

 

Jarní rovnodennost 

 

Jarní rovnodennost patří mezi osm hlavních svátků v roce, které slaví přírodní 
čarodějky a čarodějové. Přírodní magie velmi silně vnímá koloběh roku, protože se 
během něj výrazně mění energie, které jsou pokaždé vhodné pro nějaké jiné 
činnosti. 
Pro dnešního městského, ale mnohdy i venkovského člověka je to už těžce 
představitelné - musíme si přiznat, že jsme magické spojení s tajuplnými 
neviditelnými sílami v přírodě do velké míry ztratili – a to je bohužel škoda. 
Navázat toto spojení znovu však naštěstí není těžké. Stačí k tomu jen trochu snažení 
a vnímavosti, kterou lze snadno rozvíjet například prostřednictvím meditace.    
 
V magii má tento den i mnohem víc významů – připomíná, že Temnota a Světlo si 
rozdělily den mezi sebe na stejné části. Oslavujeme vítězství světla v našich životech 
a taky přichází světlejší část roku. Světlé a teplé dny zvítězí nad chladem a tmou 
zimy, světlo taky začíná probouzet naši Matku Zem. Je to také období vyjadřování 
citů. 
 
Oslavy Jarní rovnodennosti v magii souvisí se zdobením našich příbytků břízovými 
pruty, kterých úlohou je očistit a energeticky regenerovat okolní životní prostor. 
Tyto pruty se taky mohou používat k přímému vyhnání zlých sil z příbytku nebo 
konkrétního místa. 
 
 

 
 
Vypracoval: Tomáš Bauchner  



 

 

Chování v přírodě 

 

Přečíst si o tom, jak se máme chovat v přírodě, je to nejjednodušší, co můžeš udělat. 

 

Těžší je to, co si přečteš, také dodržovat. Spousta lidí si přečetla o přírodě, o tom, jak by 

se v ní měl člověk chovat, pomyslí si, že jsou ty rady užitečné, ale stejně velká většina z 

nich tyto zásady nedodržuje. Lámou větve, trhají květiny, které zahodí, ničí mraveniště a 

hnízda ptáků, zanechávají po sobě nezahlazená ohniště, spousty plechovek, papírů a 

jiných odpadků. Jsou to novodobí vandalové a ničitelé. 

 Milovník přírody  se pozná podle toho, že si přírody váží a ani v nejmenším ji 

nepoškozuje. Neláme větve, nikdy neodhazuje papír a odpadky. Chodí po vyznačených 

cestách a pěšinách. Nekrátí si cestu přes pole a louky. V lese nerámusí, nekřičí a nepíská. 

Tyhle zásady dodržuje a umí říct dospělým i kamarádům, v čem dělají chyby. I když je to 

hodně těžké. 

Nauč se pozorovat přírodu. Nešlapej jenom kilometry, ale zastav se, abys viděl, jak je 

naše příroda krásná. Pozoruj a objevuj. Sleduj ptáky a zvěř, hledej a poznávej stopy. Nauč 

se znát stromy a keře, rostliny a pozoruj přírodu ve všech obdobích. Uvidíš, že pokaždé je 

příroda jiná a velmi zajímavá. Snaž se využít každé chvilky, abys toho o přírodě věděl co 

nejvíce. Pomůže ti to i ve škole. Choď v přírodě s nastraženýma ušima a otevřeným 

očima. 

 

Jan Kanis 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ahoj, já jsem malá opička Artur a povím vám příběh. 

Včera jsme seděli u baru se šimpanzem Karlem a povídá mi:“Hele, slyšel 

jsem, že tu dělají výborný kokosový likér, co kdybychom si jich pár dali?“ No 

asi okolo jedný ráno jsme měli tak vypito, že nás vyhodili. 

Dnes ráno mě probudil slon, ke kterému 

jsem se v noci zatoulal. A Karel šel k tygrovi. Dnes jsem ho ještě neviděl! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Zdeněk Paulus  



 

 

 
 
Hasiči lovili na jezeře Medard z ledové vody psa, který utekl při odchytu.  
Na štěkajícího černobílého psa pobíhajícího okolo panelových domů v Bukovanech 
upozornili v sobotu večer místní obyvatelé. Na místo hned vyrazila odchytová služba. 

„Pes byl plachý, utíkal, museli jsme použít narkotizační pistoli. Pes se ale ztratil z 
dohledu a později nám volali pracovníci bezpečnostní agentury, že pobíhá právě 
okolo jezera Medard,“ popsal Petr Prokeš ze záchranné a odchytové služby pro 
zvířata. 

Zvíře pod vlivem sedativ začalo na břehu pomalu slábnout, ale v tu chvíli k němu 
přiběhl další pes a vehnal ho do ledové vody. 

„Okamžitě jsme útočícího psa zahnali a odjeli pryč, aby se odchytávaný pes mohl 
vrátit na břeh. Bohužel, nestalo se tak a my jsme mohli jen bezmocně přihlížet jeho 
snaze jezero přeplavat. Nikdy v životě jsem neviděl, aby pes jednal takto 
sebevražedně. Naopak, bývá pravidlem, že pokud je v úzkých, zaútočí. Sledovat 
bezmocně ze břehu, jak se topí, byl skutečně ošklivý zážitek,“ řekl Prokeš. 

Ten zavolal na pomoc hasiče, kteří na místo dorazili s člunem. Unaveného psa se jim 
podařilo z vody vylovit, byl na tom však špatně. „Teploměr nenaměřil teplotu, pejsek 
byl strašlivě podchlazený a v křečích. Odvezli jsme ho na veterinární kliniku do 
Sokolova a teď už je z nejhoršího venku. Špatně se mu ale dýchá, má vodu na 
plicích, v moči krev a užívá antibiotika,“ informoval Prokeš. 

Ten se ihned pustil dopátrání, komu zvíře vlastně patří. Zjistil přitom, že pes byl 
teprve krátce u nového majitele, který ho nepochopitelně hned nechal běhat venku 
na volno. Z telefonátu s ním se dozvěděl šokující informaci. 

„Majitel psa na nás celou dobu koukal při pokusu o odchyt a bylo mu to úplně jedno. 
Domluvil jsem se s ním, že k nám přijede a celou záležitost vyřešíme, ale najednou 
přestal komunikovat,“ řekl rozhořčený Prokeš a dodal, že mu nezbývá, než věc 
předat policii. 

 

Vypracoval: Jan Kanis  



 

 

Největší zásah kvůli ptačí chřipce: Na 

Chebsku musí veterináři usmrtit přes 30 

tisíc ptáků 

 
Veterináři potvrdili ptačí chřipku ve dvou velkochovech na 
Chebsku. Před vypuknutím nákazy v nich bylo přes 30 tisíc 
ptáků včetně malých kachňat a kuřat, které musí veterináři 
usmrtit. Půjde tak o dosud největší likvidaci drůbeže 
během současné vlny ptačí chřipky. V Karlovarském kraji 
jde o třetí ohnisko, v celé ČR jich je pak 37. 
 

Oba chovy patří stejnému majiteli: firmě Zephyr 
Františkovy Lázně. První z nich je v Chebu-Klesti, chovají 
se tam výkrmové kachny a brojleři. „Chovatel nahlásil úhyn 
zhruba jedné desetiny z 12 tisíc chovaných kachen a více 
než 100 ze zhruba tisíce brojlerů,“ uvedl mluvčí Státní 
veterinární správy Petr Pejchal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Zdeněk Paulus  



 

 

Vita Caroli 
 

Druhý stupeň byl v Karlovarském divadle na představení jménem Vita Caroli. Tato hra byla o 

Karlu IV. v dnešní době. Příběh začal tím, že se dvanáctiletý Karel při velké bouři dostal do 

dnešní doby. A potkal Karolínu Varskou. Karolína mu pomáhala zjisti vše, co se mu má stát. 

Také mu pomáhala se vrátit zpět. Během představení jsme se toho mohli o Karlovi a celé jeho 

době hodně dozvědět. Například kolik měl manželek a jak se jmenovaly, kolik měl dětí, jak se 

ve středověku oblékali, co jedli, jak vypadala gotická kultura. Celé představení bylo 

doprovázeno, hudbou i tancem, a to středověkou i moderní! Děti také mohly pomáhat 

různými hádankami a také vyluštit křížovku. Nakonec se Karel vrátil zpět do své doby. S tím 

mu pomohly děti. Všichni jsme řekli slogan: 

V noci den a světla hlas, 

kolena ať skryje vlas, 

 konec chytí začátek, 

čas se vrátí nazpátek. 

Tímto a velkou bouří jsme pomohli Karlu IV. vrátit se do jeho doby. Představení se nám moc 

líbilo! 

 

 
Vypracovala: Karolína Ehmová 

  



 

 

Vtipy 
 
 
 

 
 
 
Odsouzenec v cele smrti se ptá kata, kdy už bude konečně poprava? 
˝Podle toho, jak to vypadá˝, přemýšlí kat, ˝tak asi za měsíc˝. 
˝A dřív to nejde?˝ děsí se odsouzený. ˝Za týden má přijet tchýně a já bych se toho 
nerad dočkal.˝ 
 
 

Dva vodáci stojí na břehu a bezmocně pozorují, jak se třetí převrátil s lodí a topí se. Z 
nešťastníka už je vidět na hladině jen ruka, když jeden z jeho druhů promluví k 
druhému: „Hele, tak jsi asi měl pravdu, že se do té záchranné vesty dává polystyren, 
a ne molitan. 
 
Přišel tramp Fredy na policejní stanici ohlásit, že když spal v noci u ohně pod 
širákem, tak mu někdo vykradl stan. 
„Tak sepíšeme protokol. A co se vám všechno ztratilo?” ptá se policajt. 
„Tak celkem to bylo třiatřicet věcí,” odpoví Fredy. 
„Můžete být konkrétní?” ptá se netrpělivě ochránce zákona. 
„Ale jistě - karty a vývrtka...” 

 

 
Vypracoval: Roman Pichl  



 

 

Vtipy 

 

 

V obchodě s rybářským náčiním se objevil na dveřích tento nápis: „Nemáte-li 
trpělivost počkat čtvrt hodinky na prodavače, klidně odejděte a nic nekupujte, 
poněvadž byste jistě nevydržel půl dne čekat, než vám zabere malá rybka..." 
 
„Objednávám na sobotu manželce k narozeninám větší ořechový dort." „A 
kolik svíček na něj přijde?" „Třicet. Jako každý rok." 
 
 
Je to barevné a nevidíš to. Co je to?  
Zakopané pastelky. 
 
„Ale, ale, pane Voháňko, vy pijete pivo v posteli?" 
„Ale, pane doktore, vždyť je to ležák." 
 
V obchodě s obuví: 
„Pravá bota je těsná." 
„To nic, vyjdete si do deště, kůže změkne a povolí." 
„Ale levá bota je mi zase příliš velká!" „To nevadí, kůže na dešti změkne, a jak 
vyschne, tak se srazí." 
 

Sedí dvě mouchy na lejně a jedna si říhne. 
Ta druhá říká: "Fuj, teď u jídla!?" 

 
Vybral : Roman Pichl  



 

 

Jarní móda 
 

 

 
 

 

 

Vybrala : Eva Kuláková  



 

 

 


