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Úvodník          

Je tu únor. Končí nám pomalu zima a začíná nám jaro. Už se 

nám konečně postupně otepluje. S únorem přišel i valentýn. 

Valentýn je svátek zamilovaných, který se slavil 14. Února. 

Tak co? Dostali jste někdo valentýnku? Teď v únoru máte 

poslední šance si zalyžovat nebo si sjet svah na snowboardu. 

Máte i pomalu poslední šanci vidět sníh, přece jen ho pak další 

měsíce neuvidíme. Když jsem byla malá, tak jsem sníh 

milovala, ale teď ho už pomalu nemusím. Máte rádi sníh? 

Popravdě ho mám ráda kvůli tomu lyžování. Teď jsme měli 

ještě jarní prázdniny. Co jste dělali o prázdninách? Byli jste 

doma, nebo jste se šli podívat někam do ciziny? Někdo třeba 

strávil prázdniny u počítače. No, někdo by se tu určitě našel, 

že? :D Ještě nám chybí pár měsíců do dalších prázdni, tak to 

ještě přežijeme. Tak se mějte krásně a u dalšího dílu Ahoj! :D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Petra Houčková 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1. Únor bílý - pole sílí. 
2. Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v 
kobyle hříbě. 
3. Únorová voda - pro pole škoda. 
4. Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem. 
5. Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží 
6. Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze 
za kamna. 
7. V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med. 
8. Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá. 
9. Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky 
10. Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí. 
 

Vypracoval: Martin Maráček 

 

Zdroj: http://www.pranostika.cz/unor.html  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Hromnice 

Hromnice je označení svátku slaveného 2. února, kterému 

v křesťanství odpovídá svátek Uvedení Páně do chrámu. 

V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou 

přicházejícího jara, podobně jako keltský předkřesťanský svátek 

Imbolc. Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm, bouří a 

bleskem jak napovídá jeho název. Nejznámějším příkladem této 

víry je svěcení svící, takzvaných hromniček, prováděné v tento 

den, které se pak během bouře dávaly do oken a měly tak 

ochránit domácnost. 

Svátek připomíná událost z evangelií, kdy Ježíšova matka 

Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne 

po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako 

prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a 

spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k 

osvícení národů“. 

Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši-světle pochází zvyk, 

který se začal šířit zřejmě od 11. století: v tento den světily 

svíčky „hromničky“, které se během bouřek zapálené dávaly do 

oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Tímto 

dnem také dříve končila vánoční doba a sklízely se betlémy z 

chrámů, často i z domácností. 

 
Zpracoval: Tomáš Vaněk 



Valentýn 

Den svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn) se slaví v anglosaských zemích 
každoročně 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi intimními partnery. Je to 
den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou 
stylizovaného srdce, jako symbolu lásky. V poslední době se tento svátek šíří i 
v kontinentální Evropě, do určité míry z komerčních důvodů. 

Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve starověkém 
Římě. V předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“ vloženy lístečky se jmény dívek. 
Každý mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát 
jeho „miláčkem“ v následujícím roce.  

Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až 
díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se 
ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli 
do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později 
popraven 14. února. Svátek Luprecalia splynul s oslavami mučednictví Svatého 
Valentýna a vznikl romantický svátek, který je nyní 14. února slaven.  

K Valentýnu se váže celá řada zvyků, které pomalu pronikají i do českého prostředí 
– a to zejména pod tlakem obchodníků. Jedná se především o společnou oslavu 
svátku zamilovanými páry, darování valentýnských přáníček – vyznání lásky (tzv. 
Valentýnky) nebo uzamykání zámečků lásky, které původně s Valentýnem ale téměř 
nesouvisí. Není bez zajímavosti, že právě období Valentýna každoročně zvedá 
poptávku po visacích zámcích, na což reagují také výrobci, kteří nabízí visací 
zámečky s valentýnskými motivy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Petra Houčková 



 

Masopust 
 

Letošní masopust se bude konat od 6.1.2019 do 6.3.2019 . Masopust je v některých regionech 

součástí oslav, obřadní průvod masek obchází s muzikou vesnice. Tento akt konají zvlášť, 

vypravené skupiny lidí ve specifickém ustrojení. Mnohde se do košíku vybírá kořalka, vejce, 

slanina, koblihy nebo Boží milosti (smažené kynuté těsto vytvarované většinou do 

trujúhelníku a dírou uprostřed). Ty jsou později společně konzumovány v hospodě během 

večerní zábavy. A na konci masopustu se konají karnevaly. 

 

 
 

Masopustní průvod      Boží milost 

 

 

 

 
 

Masopustní koblihy 

 

Zpracoval: Tomáš Bauchner 



 Rozhovor – Co do budoucna? 

Otázky: 

1. Jaké jsi měl vysvědčení? 

2. Na jakou školu se hlásíš? (9. třída) 

3. Čím bys chtěl být? 

4. Co děláš nejraději ve svém volném čase? 

 

Natálka Komárková – 1. třída 

1. Měla jsem samý jedničky. 

3. Chci se stát zubařkou. 

4. Ráda si hraju s hračkami. 

 

Pepa Horvát – 1. třída 

1. Měl jsem samé dvojky 

3. Rád bych byl policistou. 

     4. Hraju si s auty. 

 

Vikorie Čandová – 1. třída  

1.  Naštěstí jsem měla jen jedničky. 



3. Chtěla bych se stát učitelkou. 

4. Hraju si doma s barbínami. 

 

 

Barbora Křížová – 9. třída  

1. Měla jsem osm dvojek  

2. Do Karlových Varů na Stavební obor, nebo 

do Chebu na obor – Informatika 

3. Chci být projektantka 

4. Ve volném čase si maluju, čtu nebo něco 

navrhuju. 

 

Tomáš Čech – 9. třída  

1. Bohužel jsem měl čtyři čtyřky. 

2. Do Sokolova na ISŠTE na 

automechanika, nebo na zámečníka. 

3. Hodlám se stát automechanikem. 

4. Ve volném čase hraju Fortnite. 

Adéla Nováková – 9. třída  

1. Měla jsem tři dvojky. 



2. Na SPŠ Karlovy Vary. 

3. To ještě nevím.  

4. Když mám volno, tak si kreslím, čtu a 

eem nevím. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovaly: Adéla Budinská a Petra Houčková 



MÁME VE ŠKOLE OLYMPIONIKY 
 

To zíráte, co? 

Opravdu byli na olympiádě, i když předmětové. Jindřich Vondrák z osmé třídy se umístil 

v okresním kole Dějepisné olympiády na osmnáctém místě, celkem tam bylo 29 soutěžících. 

Sabina Lazóková získala v okresním kole Olympiády  v českém jazyce dvanácté místo 

z osmnácti soutěžících. Oběma moc gratulujeme a obdivujeme jejich odvahu, že šli změřit 

své síly do okresního kola! Za své výkony se nemusí vůbec stydět, ba právě naopak. Dokonce 

byli lepší než žáci z Gymnázia. A co vy ostatní, nechcete také reprezentovat naši školu? 

 

 

 

Lukáš Trpka a Jindra Vondrák se         Sabina Lazóková a Barbora Křížová se  

Zúčastnili Olympiády v DĚJEPISE.        zúčastnili Olympiády v Českém jazyce . 

 

 

Zpracoval: Bauchner Tomáš  

  

 



Vyznamenání za první pololetí 

Všem s vyznamenaným blahopřeji! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Filip Š. 



 

 

 

Jednoho  dne  se udělala školní zahrada, kde máme 

jezírko, stromy, altánek a rostou nám tam houbičky. 

Pak se začaly v dílnách vyrábět ptačí budky a nyní nám 

tam lítají sýkorky, chvíli jsme tady měli i ovce. 

Momentálně 8. třída krmí sýkorky, protože ostatní jsou  

SELLOUT  XD 

 

 
                     Vypracovali: Martin Maráček a Tomáš Čech 

 

 

 

 

 

 

 



Rozhovor s prasetem 

 

Nedávno jsem se vydal do bažiny, abych se zeptal pár prasat na otázky ohledně toho 

bordelu, co nám tu nadělali na sídlišti a takhle to dopadlo: 

Já: Takže, proč nám tu děláte bordel na sídlišti, když si ho můžete dělat u sebe v lese? 

Evžen: No právě tooo, víš co? 

Já: No nevím, kámo, musíš mi to vysvětlit… 

Evžen: Mě to v lese nebavilo, tak jsem si zašel k hornímu Vietnamcovi, tam je sranda. 

Já: A proč k hornímu?! 

Evžen: Nvm, tam je to dobrý. 

Já: Ok… 

Tak to vidíte nooo… prasata jsou debílci a tenhle rozhovor je toho důkazem.  

Proto prasátka nehlaďte, nedrážděte, ani se je nesnažte chytat!!!!!! 

 

 

 

 

Zpracoval: Filip Šuran 

 



 

Vtipy pro děti  

Jdou zebra a žirafa k fotografovi. Fotograf se ptá: „Budete to chtít černobílé nebo barevné?“ 

Včera jsem spálil 1200 kalorií. Zapomněl jsem pizzu v troubě.  

Ke kadeřníkovi přijde pán s dlouhými a mastnými vlasy. Kadeřník: „Mám dnes stříhat, nebo jen 

vyměnit olej?“ 

Kdy mluví blondýnka k věci? 

Když stojí před otevřenou skříní. 

Při přírodopisu: 

Učitelka: „Děti, každý z vás mi řekne jednu část neživé přírody. Začne Pepíček.“ 

Pepíček: „Mrtvé moře!“ 

Vybral: Tomáš Čech 

 



 

 

 

 

 

Co dělá sedmnáct blondýnek před kinem?? 

Čekají, až přijde ještě jedna, protože film je až od 

osmnácti. 
 

Co je to – černá, bílá, černá, bílá, červená?? 

Jeptiška spadla ze schodů. 
 

Když to přepůlíš kuchyňským nožem, vyhrknou ti slzy.  

Co je to, když ti řeknu, že to není cibule?? 

No přece tvůj prst. 
 

Co je to: Vaří se to, peče se to, smaží se to?? 

Odsouzenec na elektrickém křesle. 
 

Co je to: Jde to dlouhé, bílé a na konci je hovno?? 

Výplatní páska. 

 

Zpracoval: Martin Maráček 

 



Kreslené vtipy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Zpracoval: Alexej Krajčík 



 


