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Úvodník 

Je tu únor, blížíme se ke konci zimy, ale kde ta zima vůbec je? U nás 

tak maximálně třikrát sněžilo. Jelikož toto píšu na začátku 

února, tak ještě prosněžit může. V únoru máme jarní 

prázdiny, tak se je musíme pořádně užít, můžete jet někam na 

dovolenou do ciziny, či jet cestovat po Čechách, je to na vás! 

Ještě máme v únoru Valentýn, máte nějakého partnera? 

Pokud ne, tak to nevadí, můžete ho strávit se svými blízkými, 

ale pokud ho máte, tak můžete Valentýna strávit s vaším 

milým. Já se s váma loučím, mějte krásný únor a u dalšího dílu 

ahoj!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Petra Houčková 



Pranostiky 

  Únorová voda - pro pole škoda. 

  Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout 

tele. 

  Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem. 

  Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží. 

  Když záhy taje, dlouho neroztaje. 

  Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí. 

  Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci. 

  Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v 

březnu ke kamnům s ušima. 

  Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna. 

  Když v únoru mušky lítajú, to v marcu robky v ruce chuchajú. 

  Jestli února měsíce jest teplo, nepohrdej hned pící, která ti 

zůstává, neb s námi ráda zima po Veliké noci zahrává. 

  Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá. 

  V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. 

  Skřivánek-li v únoru zpívat počne, v dubnu jistě umlkne. 

  Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. 

  Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to musí přec jenom 

státi. 

  V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí. 

  Když půlnoční větrové v tomto měsíci silné jsou, bývá dobrá 

čáka úrody na ovoce; pakli ale ne, tak přicházejí v měsíci dubnu, 

máji a škodí vínu a stromům. 

Vypracovala: Adéla Stejskalová 

 

 

  



Nové knížky do naší knihovny-14.2. 

Dnes je sv.Valentýn a nám přišly nové knížky. 

Knihy jsme si sami vybírali, tak doufám, že se vám ostatním budou také líbit. 

Máme hodně krásných knížek, jak pro mladší děti, tak pro starší děti. 

Dostali jsme velikou částku peněz od našeho pana ředitele. 

MOC VÁM DĚKUJEME. 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Adéla Stejskalová 

  



Den sesterství – 22. 2. 

Den sesterství má své alternativní názvy jako je 
Den zamyšlení či Vzpomínkový den. Jeho 
podstatou je přátelství, proto i tento svátek je 
mezinárodním dnem přátelství. Slavíme jej v tento 
den, neboť se narodili manželé Robert a Olave 
Baden Powell, kteří byli zakladatelé skautské 
organizace. V tento den slouží všem skautům z 
celého světa k přemýšlení o sobě, hrají různé hry a 
scházejí se u ohňů. Svátek všem skautům svět 
připomíná, že je jich hodně a všichni jsou sestrami 
a bratry a to bez ohledu z jaké země pochází, či 
jakou mají barvu kůže nebo jaké vyznávají 
náboženství, kolik jim je let nebo jaké jsou 
národnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Adéla Stejskalová 



Den svatého Valentýna 

Den svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn) se slaví v anglosaských a dalších 
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.[1][2] 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Adéla Šindelářová 



Masopust 23. února 

Masopust nebo taky karneval je  třídenní svátek,[4] jakož i slavnostní období 

mezi Vánocemi a postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po 

svátku Tří králů (6. ledna), má pevné datum, tak jeho konec na Popeleční 

středu je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do 

počátku března. Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských 

slovanských oslavách konce zimy. Podobně se slaví i v jiných slovanských 

zemích, třeba v Rusku se tento svátek nazývá maslenica a figurují v něm i 

některé podobné postavy jako v českém masopustu, například kobyla nebo 

medvěd. Jiný výklad původu masopustu vychází z římského náboženství, 

které s předjařím spojovalo vegetační a plodnostní božstva, jako je Bakchus.[5] 

V původním smyslu jde o „opuštění masa“ (slovo karneval pochází nejspíš z 

italského carne levare, „dát pryč maso“). Masopust pak představoval období 

hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční 

zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, 

zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny, 

tedy o masopustní neděli, v pondělí a úterý, které jsou zvány 

ostatky,[3] končiny, fašank či přímo masopust, se konají různé rituální úkony, 

průvod masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou.[6] 

V současném slova smyslu je však význam karnevalu obecný a nevázaný na 

určité období. Jde o taneční zábavy, hýření, lidové zábavy v maskách, 

maškarní bály. Nejznámějším tanečním karnevalem ve světě je karneval v Rio 

de Janeiru, dalším známým je v Santa Cruz de Tenerife. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Adéla Šindelářová 



Masopustní jídla 

 

 

Koblížky  175 g hladké mouky 

175 g polohrubé mouky 

150 ml vlažného mléka 

60 g rozpuštěného másla 

30 g krupicového cukru 

10 g vanilkového cukru 

2 vejce (pokojová teplota) 

20 g droždí 

1 lžíce tuzemáku 

špetka soli 

tuk na smažení (řepkový olej, sádlo) 

Na plnění a zdobení: 

130 g meruňkového džemu 

2 lžíce moučkového cukr 

 

 

jitrnice + další zabíječková jídla 

 

Vypracovala: Adéla Šindelářová 

 

 

 



DVB-T (Česko) 

DVB-T (z anglického Digital Video Broadcasting – Terrestrial) je 

standard digitálního televizního vysílání přes pozemní vysílače. 

Na rozdíl od analogového vysílání jsou programy v reálném čase převáděny do 

datového toku a společně komprimovány (v současnosti se pro komprimaci 

obrazu používá formát MPEG-2 Video a MPEG-4 AVC), což umožňuje daleko 

lepší využití frekvenčního spektra. Prakticky to znamená, že na jednom kanále 

místo jedné televizní stanice vysílá tzv. multiplex, který může obsahovat hned 

několik televizních stanic, rozhlasových stanic a doplňkových služeb, ke kterým 

patří zejména EPG (Electronic Program Guide, Elektronický programový 

průvodce), superteletext, popř. další interaktivní služby (on-line nákupy, 

hlasování, e-mail, jednoduché hry). 

Pro ukládání českých znaků v EPG a titulcích se používá znaková sada ISO/IEC 

6937 

Ostrý start digitálního vysílání nastal 21. října 2005, kdy začal vysílat tzv. 

dočasný multiplex A obsahující programy České televize a Českého rozhlasu. K 

němu se v následujících letech připojily ještě dočasné multiplexy B a C. 

Testovací provoz byl ukončen v roce 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Petra Houčková 



Přestupný rok 
Přestupný rok je rok, který je delší než běžný rok, vkládá se v intervalu 
podle daného kalendáře a slouží k vyrovnání rozdílů mezi délkou 
kalendářního a tropického roku. Přestupný rok je využíván 
v solárních kalendářích (juliánský, gregoriánský) i lunisolárních 
kalendářích. Délka kalendářního roku je daná určitým 
počtem dní nebo měsíců odvozených od doby rotace Země kolem své 
osy, resp. doby rotace Měsíce kolem Země. Tropický rok je proti tomu 
dán dobou oběhu Země kolem Slunce a koresponduje s opakovaným 
střídáním ročních období, rovnodenností a slunovraty. V solárních 
kalendářích mívá přestupný rok 366 dní (místo 365), v lunisolárních 13 
měsíců (místo 12). 

Mezinárodně používaný občanský kalendář je gregoriánský kalendář, 
který má přestupný každý čtvrtý rok (rok dělitelný beze zbytku čtyřmi), 
ale roky dělitelné 100 jsou přestupné jenom tehdy, jsou-li dělitelné také 
400. Přestupný rok má přidaný 29. únor. 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Adéla Budinská 



Příběh mládí 

 

Máme tu další den, je pátek a já se chystám na víkend k rodině. Doufám, že tenhle víkend bude pohodový a 
nějak moc se nenadřu, ráda bych teď odpočívala. Asi bych se měla představit, jsem Sára, mám jednoho o rok 
staršího bratra, nejlepší kámošku Natku a kamarády Dominika a Filipa. Všichni se známe už nějakou dobu, takže 
mě někdy v sobotu jedou navštívit a nebo si voláme. V posledníí době jsem si ale zvykla na svůj klid, ale možná 
je to jen tím, že v práci většinou končím dřív a to znamená, že doma ještě nikdo není. Párkrát jsem přemýšlela 
nad tím, jestli bych si třeba už neměla najít přítele a začít trošičku plánovat, ale pak se podívám na svůj účet, na 
sebe a na starý fotky a rozmyslím si to. Třeba ještě nedávno jsem byla strašně zamilovaná a myslela jsem, jak 
spolu prostě budeme konečně šťastní a pak jsem si doslova sundala brýle, promnula oči a došlo mi, že já vlastně 
žádný vztah ještě neměla, vtipný co? Na to, že je mi 20, ale i s tím se dá žít. Být s někým koho miluju a být 
šťastná je určitě skvělý, ale jestli se kvůli tomu, abych si někoho našla, mám oblíkat jak k…...,  tak raději budu 
sama. 
No nic, asi bych už místo toho povídání si sama se sebou mohla sbalit ten zbytek a jet.  Sbalila jsem si vše po 
svou potřebu, ať už oblečení na jakýkoliv počasí,  tak i zásobu jiných věcí. V práci jsem si nakonec vzala týdenní 
dovolenou a zkusím přes týden trochu zrelaxovat na chatě mé rodiny s klidným prostředím a slunečním počasím. 
Na chatě 

Jsem tu. Hned u vchodu mě přivítala babička 
Babička: Ahoj Sáro, tak jaká byla cest a vypadáš celkem unaveně, holka! 
Já: Ahoj babi, cesta byla překvapivě klidná na to, že jsem dneska vyjela kolem čtvrté. 
Banička: A nechceš si jít lehnout? Pojď. 
Já: Jsem v pohodě, babi, nemusíš si dělat vůbec žádné starosti. 
Babička: Tak dobře. hlavně už pojď, někdo tu na tebe čeká. 
Já: Kdo by tu mohl čekat? 

No jasně, v kuchyni seděli mí kamarádi. 
Já: A jako, že byste se mi ohlásili, co tu vlastně děláte? 
Natka: Víš, kluci,  no spíš Dominik, dostal takový nápad, že by bylo dobrý tě tu takhle přepadnout, když si nás tak 
opustila. 
Já: Ty nejsi sama, máš Dana. Dominiku, ty máš mladší sestru a Filipe, ty máš psa a ještě nevlastního mladšího 

bráchu, vy nejste sami :D  
Dominik: Sáro! 
Já: Nekoukej tak..... no dobrá jsem ráda, že tu jste. 
Babička: No já ti děkuju za další 3 hladový krky, protože jsem pořád zvyklá vařit pro víc lidí. 
Natka: Ale já vás v úterý opustím, protože jsem domluvená s Danem, tak se předem omlouvám. 
Dominik Filip: Dobře. 

Já: To mě tady necháš s těma klukama, no ty si kamarádka, já to chápu, proto vtipkuju  
Po jídle jsem se rozhodla, že si půjdu lehnout. Natka šla se mnou, ale slyšela jsem, že stejně vedle v pokoji volala 
se svým přítelem. Dominik s Filipem šli na procházku s Pajdou. 

 
 
Pajda je  můj pejsek ,pořídila jsem si ho nedávno, ale zatím je tady kvůli Betce(to je pes od sousedů, 
často k nám chodí na návštěvy) Takže ho hlídá moje babička, to je pro dnešek vše, ozvu se zítra! 



Herní výběr roku: Hry, které vyjdou v roce 

2020! 
 

5. místo: Iron Man VR  ( 27. Února na playstation 4) 
-VR nabízí hráčům úžasné možnosti. Přesvědčit se o tom budou moci v titulu Iron  Man VR. 

Jak napovídá název, tak se vžiješ do jednoho z hlavních protagonistů Avengers a budeš 

řešit potíže z pohledu Ironmanových očí. Nebude chybět ani úprava brnění přímo v 

dílně Tonyho Starka. Hra je zatím určena jen pro PlayStation 4. 

 

4. místo: Resident evil 3 (remake-1. Dubna- PC, PS4, XBOX ONE) 

-Jill Valentine se vrací! Jak se dalo čekat po úspěchu Resident Evil 2 Remaku, tak je na 

cestě i třetí díl této série. Capcom nám přinese kompletní remake Resident Evil 3 : 

Nemesis. 

 

3. místo-DOOM Eternal (20. března - PC, PlayStation 4, Xbox One a Stadia) 
-Bethesda před třemi lety překvapila novým titulem ze série DOOM. Ta už notně potřebovala 

oprášit, a to se podařilo. Nyní se chystá DOOM Eternal. Ten zuřivý boj s démony přesune 

z Marsu na Zemi, kde začne učiněné peklo. Zabiják démonů se tak musí vrátit zpět, aby 

zabránil monstrům v převzetí nadvlády nad naší planetou. Podaří se mu to? 

 

2.místo-The Last of Us Part II (29. května - PlayStation 4) 
-The Last of Us byla jedna z nejpopulárnějších her na konzoli PlayStation 3. Ostatně i na 

PS4, kde vyšel její remaster a Naughty Dog už pár let pracuje na druhém díle. Ten vyjde 

jako jeden z posledních exkluzivních titulů na této konzoli. Víme, že dvojka se zaměří 

na Ellie a její dospělý život, přičemž ji postihne jedna osobní tragédie, kvůli které se vydá 

na lov a rozhodně se nebude jednat o stopování vysoké. Samozřejmostí je, že hra 

nabídne české titulky. 

 

1.místo- Cyberpunk 2077 (16. dubna - PC, PlayStation 4, Xbox One a Stadia) 
-Studio CD Projekt RED už dlouhé roky pracuje na titulu Cyberpunk 2077. Půjde o RPG z pohledu 

první osoby, které má nabídnout rozsáhlý svět k prozkoumávání, perfektní příběh a hlavně velice 

pokročilé zpracování. Dlouhý vývoj se blíží ke konci a my se tak budeme moci ponořit do 

tohoto cyberpunkového světa naplno. A nezapomeň, že kromě Keanu Reevese se mají ve hře objevit 

další osobnosti. 

 

Vypracoval:  Jindřich Vondrák 



 

Prezentiáda 

2. stupeň si zahraje s panem učitelem Křížem 

školní kolo, komu se to zalíbí, může se přihlásit do 

městského kola a následovaně se možná dostat 

do krajského, ze kterého je šance do finále. 

 

Když už jsem kvůli něčemu ochoten vypnout 

Netflix, tak to musí být fakt skvělá aktivita. Kvůli 

Prezentiádě jsem to neudělal, ale to jen proto, že 

prezentace a Narcos zvládnete najednou. Přesně 

v tom je to kouzlo! A ačkoliv jsem strávil pár nocí 

na kofeinu, kortizol ze stresu pár minut před 

uzávěrkou na finále mě připravil o minimálně tři 

roky života a ještě k tomu jsem schytal pokutu od 

brněnskýho revizora, tak ničeho nelituju: možná 

jen toho, že jsem Prezentiádu neobjevil o pár let 

dřív -- aspoň v předmaturitním. 

 

Napsal finalista roku 2019:Oliver Laryea 

 

Zpracoval: Alexej Krajčík 



HÁDANKY 

Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Kdo je to? 

Hlemýžď. 

 

Kdo se živí zuby druhých? 

Zubař. 
 

 

Co je to? V každé minutě je to jednou a v momentě 
dvakrát? 

Písmeno M. 

 

Víte jaký rozdíl je mezi kuchyní a záchodem? 

Nevíte? No tak to teda musí u vás doma vypadat. 

 

Když se to vyhodí, je to hnědé a když to dopadne tak je to 
bagr. Co je to? 

Kinder vejce 

 

Martin Maráček  



Vtipy 
Vtipy o Pepíčkovi                                                                            
Jde kolem domu dědeček a vidí Pepíčka, který se snaží dosáhnout na 

zvonek. A tak se ho zeptá: "Nechceš, abych na ten zvonek zazvonil, 
chlapečku?" Pepíček na to: "Tak jo." Dědeček zazvonil a Pepíček zakřičí: 

"A teď zdrháme, dědo.  

Vtipy o policajtech                                                                           
Na policejní stanici zvoní telefon. Po zvednutí se z něj ozve: "Okamžitě 

přijeďte, právě jsem ho zabila." "Koho?" "Králíka." "Osobo, nežertujte, 

tohle je tísňová linka! A kdo vůbec volá?" "Králíková." 

Vtipy o bláznech                                                                               
Jde blázen po ulici a táhne za sebou na vodítku cihlu. Vidí ho polda a říká 

si: "Udělám si z něj legraci." Přijde k němu a povídá: "Jé vy máte ale 
hezkého psa." Blázen mu odpoví: "Jste normální, vždyť je to cihla!" 

Naštvaný polda odchází. Blázen se otočí na cihlu a říká: "To jsme ho ale 
vypekli viď, Alíku?" 

Vtipy o ženách                                                                               

Pozdě večer přechází přes tmavý park osamělá žena, když se ze tmy 

náhle ozve: "Stát!" Žena se zastaví. "Lehni!" Žena si lehne. "Plazit se!" 

Žena je tak ustrašená, že se hned začne plazit. Po chvíli se nad ní někdo 

skloní a s účastí v hlase se zeptá: "Paní, je vám špatně? Já tu sice cvičím 

svého psa, ale mohl bych vám zavolat doktora!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Adéla Šindelářová 
 


