
Rošárník

Masopust byl pro lidi v minulosti
oficiálním svátkem hodování, během
kterého bylo třeba se dosyta najíst a
užívat si života.
    Na naší škole se masopust konal 10.
března. Mé třídě se masopust líbil.
Především si spolužáci vychvalovali,
jak to celkové bylo promyšleno. Líbily
se jim tance, hry, hudba, ale hlavně to,
jak byly paní učitelky hodné. 
    Já jsem si to taky užila a doufám, že
se masopust příští rok zase uskuteční.
   Náš den začal hudební výchovou s
paní učitelkou Klementovou. Dostali
jsme pracovní listy a poslouchali různé
zvuky.   
   Druhou hodinu jsme měli výtvarnou
výchovu. S paní učitelkou Honsovou
jsme vytvářeli různé masky. Práce to
byla velmi zajímavá, ale vše jsme
nestihli. Masky jsme proto dodělávali
později v hodině výtvarné výchovy.
Paní učitelka uspořádala v
následujícím týdnu soutěž o
nejkrásnější škrabošku. Porota byla
složena z žáků 9. tříd a z vybraných
učitelů. 
 

Milí čtenáři,

druhé číslo našeho časopisu je,
dalo by se říct, vzpomínkové. Za
poslední měsíce se toho událo na
naší škole mnoho, oslavili jsme
několik svátků, vyjeli do Rakouska
na lyže a zúčastnili se mnoha
sportovních soutěží.

V těch dosáhli naši žáci opravdu
velkých úspěchů, jak se můžete
dočíst na straně 4 a 5.

V rámci oslav masopustu jsme
poprvé uspořádali projektový den
pro šesté třídy včetně
masopustního veselí v tělocvičně.
Věřím, že si to všichni zúčastnění
užili a že si to další šesté ročníky
zopakují.

Sedmé třídy absolvovaly lyžařský
kurz v Rakousku, kde se rozloučili
se zimou. My se s ní rozloučíme
prostřednictvím básně, kterou
napsala naše žákyně.

Za celou redakci vám přeji krásné
jaro a spokojeně prožité
Velikonoce.

Masopust 6. tříd
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Následovala občanská výchova s
paní učitelkou Erbenovou. Od ní
jsme se dozvěděli, jak lidé dříve
slavili masopust, jaké dodržovali
zvyky a co znamená masopust pro
naši kulturu. 
 Poslední vyučovací hodinu jsme
zakončili s paní učitelkou Královou,
kde jsme se dozvěděli, jak lidé slaví
masopust v jiných zemích. Povídali
jsme se o Německu, Benátkách a
Rio de Janeiro. 
 Masopust dále pokračoval v
tělocvičně, kde se sešly všechny
šesté třídy a pod vedením paní
učitelky Erbenové jsme tančili, učili
se polku a vyzkoušeli nové taneční
kroky. Dokonce jsme si i zasoutěžili
a hráli židličkovanou. Hudební
doprovod nám zajistil pan učitel
Tvarůžek, a my tak mohli nerušeně
tančit.
    V tělocvičně se k nám připojili i
naši třídní učitelé, kteří zvolili
nejkrásnější masku z každé třídy. 
    Myslím si, že se celý den opravdu
vydařil a že si ho všichni krásně
užili.
 V. Malá, 6. A I. Králová

Zima

Sáňky, zima, rukavice
k tomu patří metelice.
Tohle patří do zimy.

V zimě nikdo nelení,
vezme bundu, vezme sáně
a uhání ve vší slávě
do království mrazivého
i pohodlí měňavého.
 
 V. M. Vágnerová, 4.A



Ohlédnutí za masopustem

  Akce se koná vždy od pátku do středy,
přehlídka vítězů tanečních soutěží se pak
jako vyvrcholení odehrává v sobotu po
konci karnevalu. Termín je pohyblivý, řídí se
tím, že poslední den karnevalu vždy připadá
na Popeleční středu, což obvykle bývá na
konci února nebo na začátku března.
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Masopust je třídenní svátek,
jakož i slavnostní období mezi
Vánocemi a postní dobou.
Zatímco jeho počátek, který
nastává po svátku Tří králů (6.
ledna). Masopustní zvyky mají
zřejmě původ v
předkřesťanských slovanských
oslavách konce zimy.
 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. Během
něj probíhaly taneční zábavy,
zabijačky a také svatby. Vrcholí
posledním čtvrtkem tohoto
období, zvaným Tučný čtvrtek,
spojeným se zabijačkou a
hostinou.
 V některých regionech
(Chodsko, Doudlebsko, Hlinecko,
Strání…) je součástí oslav obřadní
průvod masek, který obchází s
muzikou vesnice. Tento akt
konají zvlášť vypravené skupiny
lidí ve specifickém ustrojení a se
specifickým chováním, mající
dlouhou tradici. Mnohde se
vybírá do košíku kořalka, vejce,
slanina, koblihy nebo Boží
milosti. Ty jsou později společně
konzumovány v hospodě během
večerní zábavy.

Český masopust Rio de Janeiro

Karneval v Riu je světoznámý festival v
brazilském Riu de Janeiru, při němž
městem chodí velké průvody extravagantně
oděných tanečníků a tanečnic pohybujících
se v rytmu samby. Akce se koná každý rok
na přelomu února a března a navštíví ji
denně okolo dvou milionů lidí.
  První zmínky o karnevalu lze datovat do
roku 1723, slavnost byla do Brazílie
zavlečena patrně jako obdoba evropských
pohanských slavností konce období před
půstem. Až do počátků 20. století dostávala
velký prostor evropská kultura, takže se
během festivalu hodně hrál a tančil valčík,
polka či mazurka. Postupem času převládla
tradiční brazilská samba. Každoroční
pořádání festivalu přerušila druhá světová
válka. K obnovení každoročního pořádání
festivalu došlo v roce 1947.
  S karnevalovými akcemi se lze v době
konání festivalu setkat po celém městě.
Nejdůležitější část festivalu se ale odehrává
na místě zvaném Sambodrom(který byl
postaven v roce1984). Úsek určený pro
karneval měří 700 metrů a pojme 90.000
návštěvníků. 
     

N. Fišarová, E. Klčová

Masopust, jinak také fašank, ostatky,
moravsky voračky, voráčí, končiny či obecně
karneval, je oblíbené období, které slavíme
napříč zeměmi i světadíly.
   Je to doba mezi Vánocemi a postní dobou.
Masopust končí vždy 40 dní před
Velikonocemi. Přestože jeho název napovídá,
že by se v tuto dobu nemělo jíst maso, opak
je pravdou. Jedná se o dobu, kdy si lidé mají
užívat hojnosti v jídle i zábavě. Během
masopustních průvodů a zábav nosí lidé
kostým,y které jim pomáhají uvolnit se a
chovat se jinak, než je pro ně obvyklé. 
 Tato veselá doba končí 40 dní před
Velikonocemi, poté nastává období půstu,
kdy lidé nejedí maso, žijí střídmě a rozjímají
před nejdůležitějším křesťanským svátkem.

I. Králová



Masopust
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Němci nazývají období masopustu “Pátým ročním
obdobím.“ Karnevaly, které se slaví spíše v křesťanských
oblastech Německa, začínají každý rok 11.11. V tomto
předvelikonočním období chodí lidé v kostýmech, slaví,
pijí apod. Akce trvá až do Popeleční středy, kdy začíná
šestitýdenní půst.  

Nejdůležitější dny svátku: 

Ženský/babský karneval – první karnevalový den patří
ženám, které mají v ten den různá privilegia. Například
smějí mužům ustřihnout kravaty. 

Karnevalová neděle – ráno se vypije tradiční sklenka a
lidé v maskách (ty jsou v těchto dnech povinné) se
vydávají slavit do ulic. Vybrat si kostým ale není tak
jednoduché, jelikož počasí je v únoru nebo březnu
nevyzpytatelné. Slaví se venku i vevnitř. 

Růžové pondělí – je asi nejvýznamnějším dnem celých
oslav. Konají se obrovské průvody plné krásných masek
a alegorických vozů. V průvodu jsou i školy, sousedská
sdružení, kapely aj. Alegorické vozy většinou zobrazují
současnou politickou situaci, politiky nebo globální
problémy.  

Popeleční středa – v předvečer Popeleční středy končí
karnevalové veselí. O půlnoci je tradicí spálit obrovskou
slaměnou pannu jménem Nubbela, která na sebe bere
hříchy karnevalů, a jsou odpuštěny. Ve středu je ještě
tradicí sejít se na rybí polévku. 

Masopust v Německu

Benátský karneval patří k nejznámějším v Evropě. Každý rok
se sem sjíždějí tisíce turistů. Karneval má dlouhou historii a
jeho nedílnou součástí jsou překrásné masky. Díky nim se v
minulosti na oslavách nedělali rozdíly mezi lidmi a
anonymita bourala všechny zábrany. Kvůli církvi byla v 18.
stol. oslava zakázána a obnovila se až v polovině 20. stol.

 Hlavní program karnevalu se koná na náměstí Piazza San a
přilehlém pobřeží, kde se konají průvody. Je možné tu
navštívit spoustu koncertů a pouličních představení. Masky
jsou nedílnou součástí tohoto veselí. Mají nejrůznější barvy a
tvary, často jsou rodinnou památkou nebo dědictvím a
majitelé jsou na ně velmi pyšní. 
A v období karnevalu je pořídíte na každém rohu. Určitě
tedy stojí za to, benátský karneval navštívit, ale věřte, že
jeden den vám na návštěvu stačit nebude.

N. Fišarová, E. Klčová

Benátky

Zdroje:

https://cestovatel.cz/clanky/mas
opust-po-italsku-carnevale-di-

venezia/

https://mywandertime.com/ne
mecko/karneval-v-nemecku/



Sport

V úterý 14. 2. 2023 se na naší škole
uskutečnilo okresní kolo Odznaku
všestrannosti, který probíhá pod
patronací Českého olympijského
výboru. Jedná se o soutěž v pětiboji,
který zahrnoval trojskok, hod
medicinbalem, skok přes švihadlo,
kliky a běh s driblingem. Soutěže se
zúčastnily školy ZŠ E. Rošického, ZŠ
Havlíčkova, ZŠ Brtnice, ZŠ Batelov a
ZŠ Vyskytná nad Jihlavou. 

 V jednotlivých disciplínách mezi
sebou bojovali dívky a chlapci
narození v letech 2008 až 2013.       V
závodu družstvech vyhrála naše
škola.    V závodech jednotlivců
postupuje do krajského kola z naší
školy také mnoho soutěžících.
Soutěž byla fyzicky velice náročná,
trvala celé dopoledne. Z mého
pohledu byl nejtěžší asi skok přes
švihadlo. Je ale určitě dobré, když
probíhají soutěže tohoto typu, kdy je
možné poměřit si síly napříč
školami. 
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Na naší škole se 31. ledna
uskutečnil po dvouleté covidové
pauze už šestý ročník soutěže
„Výšlap na Sněžku“. Celkem se
zúčastnilo 101 závodníků v  5
kategoriích - mladší chlapci (5. - 7.
třída), starší chlapci (8. - 9. třída),
dívky (5. - 9. třída) a kategorie
„učitelky“ a „učitelé“. V kategoriích
„učitelé“ a „učitelky“ se zúčastnilo
celkem 6 závodníků. Zde tedy pan
učitel Hána uvedl, že ho mrzí, že
počet byl tak nízký. Mezi žáky byla
největší účast ve třídách 8.B (17),
8.E (16), 7.B (15) a 9.B (12). Rozhodčí
soutěže byly dívky z 8.B a 9.B. 

Výstup na Sněžku Okresní kolo Odznaku
všestrannosti 

V Š E M  S P O R T O V C Ů M  P Ř E J E M E  S P O U S T U  D A L Š Í C H  Ú S P Ě C H Ů  A
D Ě K U J E M E  Z A  S K V Ě L O U  R E P R E Z E N T A C I !

A. Ryšavý, A. Kameník

J. Hovorka

 Nejlepším závodníkem v kategorii
starší chlapci se nakonec stal
Matěj Zvolánek (8.B), který vyběhl
1 400 výškových metrů. Mezi
mladšími chlapci to byl Sebastián
Vašků (7.B), který zdolal 1 350
výškových metrů a mezi dívkami
Eliška Rychnovská (7.B). Kategorii
učitelů a učitelek ovládli Jonatán
Hána (1 190 m. n. m.) a Petra
Novotná (1 180 m. n. m.). Vzhledem
k omezené délce článku si vás
dovolím odkázat na stránky školy,
kde to pan učitel Hána výborně
shrnul a najdete tam i kompletní
výsledky. Všem zúčastněným
děkujeme a přejeme hodně
úspěchů v  dalších sportovních
soutěžích. Sportu zdar! 

Silák roku

 Ve středu 22. 3. proběhla v Jihlavě na
ZŠ Demlova a ZŠ Březinova
každoroční tradiční soutěž Silák roku,
pořádaná Městskou policií Jihlava.
Zúčastnili se jí také žáci z naší školy,
kteří byli vybráni na základě svých
výkonů v hodinách tělesné výchovy.
Bohužel se nemohli zúčastnit žáci 7.
ročníku, protože většina odjela na
školní lyžařský kurz do Rakouska. I
tak ovšem naši „siláci“ byli vidět, když
dokázali vybojovat 3 medaile v
jednotlivých kategoriích.
Gratulujeme a všem zúčastněným
děkujeme za reprezentaci školy!

Zúčastnění žáci
Zvolánková Amálie (6. B) – 2. místo
Bubík Tobiáš (6. B) – 1. místo
Vodička Jakub (6. B)
Kinclová Eliška (8. B)
Menšíková Beáta (8. B)
Jaša Vojtěch (8. D)
Nováková Simona (9. B)
Šourková Pavlína (9. B)
Navrátil Jan (9. C) – 3. místo
Jaša Erik (9. E)

Pavel Tvarůžek



Sport
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Dne 28. 3. jsme jely reprezentovat naši
školu v házené za starší žákyně. Jeli
jsme vlakem do Horní Cerekve s
panem učitelem Hánou. Náš tým se
postavil proti třem dalším školám,
Seifertce, Březinkám a Kollárce. Každá
hra měla 15 minut a hned první zápas
jsme hrály proti Kollárce. Byl to zřejmě
nejtěžší soupeř, ale zvládly jsme vyhrát
7:3. Další školy už byly lehčí a je to
vidět i na skóre (Seifertka 9:0, Březinky
8:0). 
 Naše brankářka, Kája Tichá, nás
reprezentovala i v loňském roce a v
obou případech pustila za celý den
jenom tři branky, což je skvělý výkon. 
     

Házená a úspěchy našich žáků

E. Klčová, N. Fišerová

  Po posledním zápase už bylo jasné,
kdo je první. Na druhém místě se
umístila
Kollárova, třetí skončila Seifertova a na
čtvrtém místě byla škola O. Březiny.
 V posledním zápase dostala Pája
Šourková dvakrát trestnou minutu za
(podle rozhodčího) agresivní hru. A i
když jsme hrály v oslabení, zvládly
jsme skóre udržet.
   Každopádně se den vydařil a my
jsme, stejně jako kluci, postoupili na
krajské kolo v Novém Veselí. Určitě
máme co zlepšovat, ale vedli jsme si
dobře a děkujeme panu učiteli Hánovi
za podporu a vedení.
     

Hana Dlabajová - 9.A - pravá spojka
Pavlína Šourková - 9.B - střední spojka
(10 gólů)
Simona Nováková - 9.B - pivot (7 gólů)
Karolína Tichá - 9.D - brankářka

Sestava starší žákyně

Hodnocení pana
učitele Hány

V průběhu března proběhla ve
sportovní hale v Dolní Cerekvi další
soutěž Sportovní ligy škol v házené.
Pro naši školu dopadla výborně, když
jsme v jednotlivých kategoriích
dokázali získat 3x vítězství a tím i
postupy na krajské finále. Všem
žákům děkujeme za reprezentaci
školy.

     

Kategorie mladší žáci (6. - 7. ročník) – 1. místo
Lenikus Štěpán, Karpstein Štěpán (6. A), Barák
Daniel, Bubík Tobiáš, Marushchak David, Novák
Tomáš, Vodička Jakub (6. B), Papírník Václav,
Procházka Dominik, Sedmera Adam (7. C),
Hvězda Tomáš (7. D)

     

Kategorie mladší žákyně
(6. - 7. ročník) – 4. místo
Hlavová Zuzana,
Kráčmarová Beáta,
Jarošová Sára, Čermáková
Elena (6. A), Marešová
Nikola, Pacholíková Eva,
Rychnovská Eliška, Volfová
Zoe, Zvolánková Amálie (6.
B), Kozáková Karolína (6.
D), Kafková Anna (7. D)

     

Kategorie starší žáci (8. - 9. ročník)
– 1. místo
Tomek Matyáš (8. B), Doležel Jan
(9. A), Hájek Adam, Kutílek Filip,
Široký Matyáš, Vambera Tomáš,
Kadlec Štěpán, Liška Filip, Maděra
Václav (9. B), Fila Jakub (9. E)

     

Jak se nám hrálo, aneb házená
starších žákyň

Natálie Dudková - 9.E - pravá spojka
Nikol Fišarová - 8.D - pravé křídlo
Elen Klčová - 8.D - levé křídlo (7 gólů)
Eliška Kinclová - 8.B - levá spojka
Nela Kittlerová - 8.B - levá spojka

Pavel Tvarůžek

"Myslím si, že holky
podaly velmi dobrý
výkon s maximálním
nasazením, zaslouženě
vyhrály první místo a
postoupily do krajského
kola."

     



Reportáže z cest
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Český ráj

  V uplynulém týdnu se žáci sedmých a
devátých ročníků zúčastnili lyžařského kurzu.
Premiérově jsme vyrazili za hranice Čech.
Naším cílem byly rakouské Alpy, konkrétně
jihotyrolské městečko Lienz. Do lyžařského
střediska nás pravidelně vyvážela stařičká
kabinová lanovka, na jejímž konci nás čekal
pohled na rozlehlé, sluncem zalité, horské
výšiny. Na nich se křížem krážem proplétaly
sjezdovky. 
  Počasí nám přálo, a tak jsme se mohli v
jarním ovzduší pustit do lyžování. Ať už byl
někdo zdatný lyžař, někdo lyžař a někdo
lyžařský benjamin, na upravených svazích
všichni podávali kvalitní výkony a postupně
své lyžařské umění zdokonalovali. 
 V poledne pro nás měla místní hoteliérka
připravený oběd a po načerpání sil jsme
pokračovali v lyžování. Slunce pomalu
zapadalo a už jsme se vezli lanovkou do
údolí. Tam na nás čekal autobus, který nás
odvezl do Gasthofu. Zde jsme měli
připravenou večeři, páni učitelé vzdělávací a
zábavný program. A šlo se spát. A ráno zase
hurá na svah… a pak už jen cesta domů. 
 Na závěr se dá říct jediné: "Bylo to super a
děkujeme."

Andrea Urbanová

Vážení čtenáři a čtenářky, chtěla bych se s vámi
podělit o zážitky a vzpomínky z dovolené
v Českém ráji.  
 Byli jsme ubytováni v domku v obci Chloumek
hned vedle Turnova. Měli tam slepice, úly, dvě
ovce a moji oblíbenou ,,adrenalinovou“
houpačku nad potokem, kde jsem se hodně
nasmála a zažila nevšední dobrodružství. 
 Už když jsme přijeli, i přes únavu z cesty, jsme
se vypravili k nedaleké jeskyni. Další naše cesta
směřovala k zámku Hrubá Skála. Tamější
příroda nás úplně uchvátila. Také zřícenina
hradu Trosky, ikona Českého ráje, nemohl
zůstat nepovšimnut. Je to tam opravdu moc
hezké. Hodně se nám líbil i zámek Sychrov, kde
se natáčela spousta českých pohádek. 
  Vypravili jsme se i na vrch Kozákov – nejvyšší
horu Českého ráje, zříceninu největšího a
nejkomplikovanějšího hradu Vranov-Pantheon
v městečku Malá Skála, hrad Kost a zámek
Hrubý Rohozec, o kterém si osobně myslím, že
má nejkrásnější interiér. 
  Ovšem nesmíme přehlížet Prachovské skály.
Impozantní pískovcové masivy dokresluje
malebná krajina a deštěm ohlazený písek na
cestě evokuje pocit jako dovolená u moře. 

T. Vedrová

 V  již zmíněném Turnově mají nádherně zpracované
muzeum. Fascinovala mě výstava minerálů a zrovna v den
naší návštěvy zde byl geolog, který na místě rozřezával malé
acháty a určoval nálezy návštěvníků. Konalo se i rýžování
českých granátů a olivínů. 
 Celá dovolená byla pro nás nezapomenutelným zážitkem a
doufáme, že se tam zase někdy vrátíme.

Lyžařský výcvikový kurz v Lienzu

Zdroj obrázku: https://jupigo.com/kam-na-vylet/cesky-raj/

Foto: Roman Kepič



Tváře naší školy

Paní učitelka Mikešová je bezesporu
výbornou učitelkou matematiky a
přírodopisu. Přečtěte si zajímavé
informace, které o ní nevíte.  

Jaké bylo Vaše dětství, kde jste
vyrůstala? 
Vyrůstala jsem na vesnici v Dolní
Cerekvi a na dětství ráda vzpomínám,
protože bylo bezstarostné. 

Na kterou základní školu jste chodila? 
Na Základní školu v Dolní Cerekvi.
 
Jaký byl Váš oblíbený předmět? 
Matematika a fyzika. Přírodopis mě
bavil taky, ale ten jsem si zvolila, až když
jsem se rozhodovala na vysokou školu,
jestli si zvolím tělesnou výchovu nebo
přírodopis. 

Jak Vám to ve škole šlo, jaké jste měla
známky? 
Celých devět let samé jedničky. 

Dostala jste někdy ve škole poznámku?
A za co to bylo? 
Jednou na prvním stupni, když jsem
spolužáka praštila učebnicí po hlavě. 

Jaké bylo Vaše vysněné povolání? Čím
jste chtěla být? 
Nejdřív jsem chtěla být baletka, pak
tedy učitelka. 

Hrála jste si někdy na učitele? 
Ano, dost často.
 
Je někdo z Vašich příbuzných také
učitelem? 
Ano, celá rodina. Sestra, taťka, mamka.
 
Jakou školu jste studovala po základní
škole? 
Gymnázium Jihlava. 

Byly pro Vás přijímací zkoušky na
vysokou školu těžké? 
Pro mě ani ne. Já jsem se dostala na
všechny školy.
 
Jakou vysokou školu jste studovala? 
Pedagogickou fakultu Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích. 

 

Na které škole jste začínala učit? 
Na Základní škole Evžena Rošického
v Jihlavě. 

Jak dlouho učíte na naší škole? 
16 let. 
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Simona Nováková hraje basketbal
už od dětství a je v něm vážně
dobrá. Jaké jsou její plány do
budoucna? Nejen to se dočtete v
tomto rozhovoru.  

Simona Nováková
jde ve stopách svých rodičů

Paní učitelka Mikešová
pochází z učitelské rodiny 

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR A PŘEJEME DALŠÍ  ÚSPĚCHY!

J. Hovorka, J. Chalupa

Jak ses dostala k basketbalu? 
Rodiče jsou basketbalisti už od
malička, takže mě tam dali. 

V kolika letech jsi začala hrát? 
Asi v sedmi.
 
Jak se jmenuje tvůj tým? Jakých
úspěchů jste dosáhli? 
BC Vysočina. Získali jsme už párkrát
na různých turnajích zlato a
momentálně jsme se dostali do
nejvyšší soutěže naší kategorie. 

Který hráč je tvým vzorem? 
Kobe Bryant. 

Budeš s basketbalem pokračovat i
na střední škole? 
Doufám, že ano. 

Jak se ti líbí na naší škole? 
Asi dobré… 

Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět? 
Český jazyk. 

Na jakou školu by ses chtěla dostat? 
Na sportovní gymnázium a potom
na právnickou fakultu. 

Jak ses dostala k plavání? 
Já plavu odmalička. 

V kolika letech jsi začala plavat? 
Od té doby, co to jde.
 
Jaký je tvůj oblíbený plavecký styl? 
Znak. 

Kolikrát týdně trénuješ? 
Devětkrát. 

Jaký je tvůj největší úspěch? 
Třetí místo na Olympiádě dětí a
mládeže. 

Kolik máš medailí? 
Tak to přesně nevím, víc jak sto. 

Kdo je tvým vzorem? 
Bára Seemanová. 

Dokážeš si představit, že by ses dostala
až na olympiádu? 
Ano. 

J. Hovorka, J. Chalupa

Jasmína Trněná si jde za
svým snem
 
Jasmína Trněná chodí do šesté třídy, ale
na svém kontě má už pěknou řadu
medailí, které si tvrdým tréninkem
vyplavala. 

 



A. Matoušková

Pes baskervillský  

Spisovatel: A. C. Doyle  
Žánr: detektivka  
Počet stran: 256 
Shrnutí děje:  

   
Sir Henry Baskervill společně s dr. Watsonem
přijíždí do legendou opředených blat, do
zděděného zámku. Po blatech pobíhá nejen
uprchlý vrah, ale i krvelačná, vyjící bestie...   
 
Pochmurná a deprimující atmosféra zámku,
blat, záhadná smrt Henryho předka, ale hlavně
všudypřítomné vytí krvelačné bestie nenechá
čtenáře knihu odložit. Velice se mi líbilo, že se
v ní neobjevuje mnoho postav, ale přesto je
odhalení velice nečekané. 

Tato kniha je mezi čtenáři na celém světě
oblíbená a já chápu proč. Doporučuji hlavně
milovníkům detektivek a napínavých příběhů. 
 Válečný kůň

Spisovatel: Michael Morpurgo 
Žánr: historický, válečný román 
Počet stran: 176 
Podle knihy byl natočen i film 
Shrnutí děje:   

Příběh je vyprávěn z pohledu koně Joeyho,
který vyrůstal s klukem Albertem. Jednou je
od něho oddělen když je nemilosrdně
vtáhnut do 1. světové války, aby bojoval o
přežití, a jeho jedinou nadějí zůstává, že
Alberta zase najde… 
 
 
Dojemný příběh přátelství člověka a koně,
které se dotkne jistě každého člověka. 
 Příběh ukazuje, že pravými hrdiny války
nebyli jen lidé, ale i koně.
Kniha se může líbit i čtenářům, kteří téma
války nevyhledávají. Knížka byla čtivá,
klidně by mohla být i delší. Všem vřele
doporučuji. 

A. Matoušková

Recenze
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Valentýnský speciál
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V 18. století si dva angličtí autoři během výzkumu
povšimli, že pro zjištění identity svatého Valentýna
není dostatek důkazů. Navrhli, že Den svatého
Valentýna je pravděpodobně odvozen od pohanského
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.
Bál se, že by kvůli svým rodinám nešli do boje.
Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry.
Byl zatčen a později popraven 14. února. Svátek
Lupercalia podle této teorie splynul s oslavami
mučednictví svatého Valentýna a vznikl romantický
svátek, který je nyní 14. února slaven.

Původ svátku

 Svátek slaví především zamilované páry. V  tento den
se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a
pohlednice s  tématikou srdce jako symbolu lásky.
Darují se valentýnská přáníčka s vyznáním lásky (tzv.
valentýnky) nebo se uzamykají  zámečky lásky, které
původně s Valentýnem ale nesouvisí. 

Zvyky

Ryze evropské tradice

Populární darování květin se odvozuje přímo ze života
biskupa Valentýna. Podle legendy totiž obdarovával
mladé páry pestrými kyticemi z biskupské zahrady. 

Z britských ostrovů pochází starobylý zvyk zasílat na
svátek sv. Valentýna milované osobě milostné anonymní
dopisy. Například na začátku 19. století pošta v Anglii
doručila 60 tisíc valentýnských pohlednic.

V přístavních městech míval Valentýnův svátek ještě
jeden zcela jiný význam. Cechy mořeplavců, kupců a
řemeslníků se právě 14. února scházely ke společnému
stolování. 

Existuje ještě jedna starobylá legenda kolem Valentýnova
svátku. Říkávalo se, že si svobodná dívka vezme za muže
chlapce, kterého 14. února potká jako prvního. Mladí
muži, kteří si už na některou dívku mysleli, se jí proto
snažili darovat co nejdříve ráno toho dne kytici květů.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_svat%C3%A9ho_Valent%C3%
BDna

https://radiozurnal.rozhlas.cz/valentyn-americky-svatek-svatek-
vsech-zamilovanych-ma-ryze-evropske-koreny-7184321

Zdroje:

Jak se slaví Valentýn v jiných zemích?

Japonsko a Tchaj-wan

Ženy zahrnují 14. února své partnery i kamarády dárky. A
aby jim to nebylo líto, 14. března se slaví tzv. Bílý den, kdy
dárky rozdávají muži svým ženám.  Platí tu však nepsané
pravidlo – hodnota dárku by měla být dvakrát až třikrát
vyšší než ta, kterou měl valentýnský dárek od ženy.

Anglický Norfolk

Zde rozdává dárky tajemný Jack Valentine. 14. února
nechává na zápraží dárek a mizí pryč. Roli tajemného
Jacka obvykle hrají rodiče, kteří tento svátek chtějí
zpestřit svým dětem. Dříve si na Valentýna ženy v celé
Anglii dávaly pod polštář pět listů vavřínu – s nadějí, že ve
snech spatří svého budoucího manžela.

Finsko a Estonsko

V těchto zemích je Valentýn dnem přátelství. Finové a
Estonci mu v překladu říkají „Den všech přátel“. Ti si mezi
sebou vyměňují různé dárky a přáníčka s blahopřáním
„Krásný Den všech přátel“. Kromě toho je tu 14. 2.
oblíbené datum pro zásnuby a svatby.

https://www.eppi.cz/tipy-na-darek/valentyn/valentyn-ve-svete

P. Hrušková


