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Zapojte se a přijďte podpořit 

správnou věc 

 

KROKUS 

Žluté krokusy připomínají jeden a půl milionu 

židovských dětí, které zahynuly během holocaustu. 

Žlutá barva symbolizuje hvězdu, kterou museli Židé 

během druhé světové války nosit. Na jaře, až krokusy 

vykvetou, si na děti vzpomeneme. Ale uvědomíme si 

také, že stejně jako se po zimě krokus probouzí a ze 

zmrzlé půdy vyraší nový květ i na světě po nejtěžších 

okamžicích přijde nový život.  

 

Přijď také zasadit cibulku krokusu. 

Kdy: ve středu 5. 11. 2O14 od dvou hodin 

Sraz: na plácku před školou (v případě deště u školníka) 

S sebou: dvě ruce 

Jednou na světě vykvete jeden a půl milionu krokusů. 



Proč slavíme 28. října 

  

28. 10. 1918 je v české a slovenské historii významné datum. Po první světové válce 

potřebovalo území Čech a Slovenska sjednotit, potřebovalo se znovu postavit na nohy. 

Rakousko – Uhersko zaniklo a o vznik Československa se zapříčinil Eduard Beneš, když na 

mírové konferenci v Paříži přednesl koncepci nové republiky. 

Prvním československým prezidentem byl Tomáš Garrique Masaryk, který měl titul hlavy 

státu až do roku 1935, poté se do hry opět zapojil Eduard Beneš. Hlavním městem byla Praha 

a mezi úřední jazyky patřily čeština i slovenština. Oficiální měnou byla koruna 

československá. 

A jak je tomu se svátky u našich sousedů? 

Německo slaví státní svátek 3. října – Den německé jednoty. Ostatní státní svátky, tedy kromě 

Velikonoc, Vánoc a podobně, určují spolkové země. 

V Polsku se kromě tradičních státních svátků slaví například Nanebevzetí Panny Marie, které 

se údajně odehrálo 15. srpna, nebo Den nezávislosti Polska, který připadá na 11. listopadu. 

Rakousko je jednou z nejbohatších zemí, alespoň co se svátků týče. Rakušané slaví mimo jiné 

státní svátek 2. 6. (Nanebevstoupení Krista) či 8. 12. Tento den se oslavuje Neposkvrněné 

početí Panny Marie. 

(zdroj: http://www.studentpoint.cz/244-mimoskolni-vzdelavani/4534-28.-rijen-vime-proc-

drzime-statni-svatek/#.VFfvk2fubTo) 

 



Halloween X Dušičky 
Přelom října a listopadu je ve znamení dvou významných svátků. Oba svátky mají tradici 

v keltských zvycích. Halloween si většinou spojujeme s Amerikou, ale Keltové tehdy svítili 

lucernami z dýní na cestu mrtvým, protože věřili, že v noci z 31. října na 1. listopad se duše 

mrtvých vracejí domů. 

Takto vyrobená lucerna měla vítat zemřelé předky a zároveň sloužit jako ochrana proti 

zlomyslným duchům. Jako zdroj světla byly používány hořící kousky uhlí, později se do dýní 

usazovala svíčka. 

Nejprve se lucerny vyráběly z tuřínu nebo tykve. Když však evropští osadníci (zvláště Irové) 

přijeli do Ameriky, objevili praktickou věc. Zde rostoucí, ale v Evropě neznámé dýně jsou 

větší a lépe se hodí pro vyřezávání než řepa používaná na starém kontinentě. Halloween tak 

nabral "druhý dech" a byl od 19. století slaven dokonce ještě více než dříve. 

Halloween patří v Americe mezi nejoblíbenější svátky. Děti převlečené za strašidelné bytosti 

pobíhají od domu k domu a dostávají sladkosti. Lidé si zdobí své domy lucerničkami z dýní, 

ale také různými strašidelnými ozdobami, jako jsou pavučiny, různé imitace smrti, postavy 

různých hororových maniaků, na zahradu si dávají hroby a různé nápisy, strašidelné 

lampiony, sami se převlékají za různé strašidelné bytosti a zapalují svíčky. Domy v zahraničí 

často soutěží, který je lépe a strašidelněji vyzdobený. Oblíbenost tohoto svátku stoupá i u nás. 

Svátek všech svatých 

V raném středověku se Památka všech věrných zemřelých připomíná den po svátku Všech 

svatých (1. listopadu). Zavedl ji roku 998 

opat Odilo z kláštera v Cluny. Chtěl 

zamezit praktikování přežívajících 

pohanských obřadů. Ve 13. století se zvyk 

rozšířil po celé západní církvi. U nás je 

zvykem navštívit na hřbitově rodinný hrob 

a zapálit zesnulým svíčku. Proč? Protože 

se věří, že smrtí nic nekončí. Květiny a 

jejich vůně mají zesnulému připomenout, 

že zde na zemi na něj jeho blízcí pozůstalí stále myslí. Světlo svíce mu má ukazovat cestu.  



Ze světa knih a filmu 
21 Jump Street 

Schmidt (Jonah Hill) a Jenko (Channing Tatum) se na 

střední škole k smrti nenáviděli, aby se z nich v 

policejní akademii posléze stali nejlepší přátelé. 

Ačkoliv nepatří k tomu nejlepšímu, čím se může 

policejní sbor pochlubit, mají možnost svou pověst 

změnit ve chvíli, kdy jsou přiděleni k tajné policejní 

jednotce Jump Street pod vedením kapitána Dicksona 

(Ice Cube). Místo zbraní a policejních odznaků jsou 

vyzbrojeni batohy, aby se za přispění svého nedospělého vzhledu vmísili tajně mezi mládež. 

Problém je ale v tom, že dnešní dospívající mládež je docela jiná, než jaká byla před několika 

lety, a Schmidt s Jenkem zjišťují, že jejich představy o životě středoškoláků, ať už jde o sex, 

drogy či rock'n'roll, jsou zcela k ničemu. Především ale přicházejí na to, že se stále 

nevypořádali s celou řadou vlastních problémů, kterým v průběhu dospívání čelili – a oba se 

musejí postavit hrůze a nervozitě z toho, že se jsou nuceni vrátit znovu na střední školu a 

znovu zažívat všechny problémy, o kterých se domnívali, že už jsou dávno minulostí. 

(zdroj: csfd.cz)  

 

                                                 Série Smečka 

1. díl 

Calla Torová není jen tak obyčejná americká středoškolačka, je rozená bojovnice, navíc 

vůdkyně smečky Nightshadeů. Většinu života tráví v lidském těle, ale stačí jen nepatrný 

impulz, drobné ohrožení, a promění se ve vlčici. Brzy se však ukáže, že se nemusí ve 

smrtelném nebezpečí ocitnout zrovna ona nebo její blízcí, aby se její vlčí 

instinkty probudily. Když při hlídkování v horách narazí na Shaye, 

lidského mladíka, jehož na životě ohrožuje medvěd grizzly, nezaváhá a 

zachrání ho. Ve chvíli, kdy se zadívá do jeho očí a ucítí jeho vůni, která jí 

připomíná jaro, začne pochybovat o věcech, o nichž nikdy 

nepochybovala. O svém postavení a předem daném osudu, který ji 

předurčuje stát se družkou přitažlivého vůdce smečky Baneů. Existuje 

nějaká možnost, že by se všemu mohla vyhnout? Pokud se nechá vést 

srdcem, riskuje, že přijde o všechno – včetně svého života. Stojí zakázaná 

láska za takovou oběť? A co když pravidla, na nichž smečky Ochránců a 

Strážci, jejich vládcové, tak lpí, nemají zajistit všem lidem na světě 

bezpečí, jak si až dosud myslela, ale jen je kontrolovat? Smečkou 

započíná třídílná akční a zároveň romantická fantasy série... 

 (zdroj: databazeknih.cz)                                            (Tereza Fučíková; Adéla Ctiborová, 9. B) 



Beseda o HIV na naší škole 
Jak vypadá přednáška Tomáše Řeháka? 

      Tomáš jezdí po celé ČR a hovoří ke studentům na školách na téma: Sex, AIDS a vztahy. 

Není snadné přiblížit obsah Tomášovy přednášky, která snad ani není přednáškou, ale spíše 

společenstvím a rozhovorem s mladými lidmi. Vypráví mnoho konkrétních příběhů. Na stěnu 

pak promítá obrázky nemocných lidí. Jsou to mnohdy dost hrozivé obrázky a člověku běhá 

mráz po zádech, když si uvědomí, co utrpení nemocní zakusí. 

        Tomáš vypráví několik skutečných životních 

příběhů mladých lidí, kteří se nakazili ještě před 

20. rokem svého života virem HIV. Někteří z nich 

již zemřeli. Není to však přednáška čísel ani 

strašení. „Co očekáváte od vztahu?“ „ Sex?“ „Co 

ještě jiného?“ „Proč čekat se sexem až do 

manželství?“ „Kolik dní v měsíci může žena 

otěhotnět? Jak dívka může ztratit panenství?“ A 

podobné otázky klade Tomáš posluchačům. 

Studenti se zapojují, často je slyšet smích. Tomáš 

však někam směřuje a povzbuzuje studenty: „Jsi-

li panna nebo panic, je to normální, nestyď se za 

to, je to vzácný dar.“ 

        „Co je láska?“ pokládá Tomáš další otázku a 

sám na ni odpovídá: „Nejkrásnější definici řekl 

člověk, který se jmenoval Ježíš a který je i Božím 

synem. Láska je, když chceš to nejlepší pro druhého člověka.“ 

Tomáš je citlivý, otevřeně mluví s posluchači o choulostivých tématech, nic nezakrývá, nic se 

nesnaží obejít. Sdílí i své zkušenosti z dob, kdy chodil se svojí nynější ženou. Všichni se 

smějí, když Tomáš vypráví o svém prvním polibku a jak dlouho mu trvalo, než se k němu  

odhodlal. 

        „Proč před vámi stojím?“ ptá se studentů na závěr. „Není to pro peníze. Jsem tu proto, 

abych vás varoval.“ 

Tomáš ví, že se mnoho mladých lidí řítí do propasti, sám se ve své službě setkává s 

nemocnými lidmi. „Vir HIV, to je vaše volba. Nepřišel jsem vám zakazovat sex, přišel jsem 

vás varovat před nemocí AIDS“, řekne Tomáš jasné slovo. 

Studenti naslouchají a zdá se, že berou Tomášova slova vážně. Nebezpečí nákazy virem HIV 

v lehkovážném sexu a při společném vpichování drog injekční stříkačkou je skutečně veliké. 

                                                                              (Adam Pešička a eeRnýnka Matějková, 9. B) 



Křížovka pro první stupeň 

       

       

 
          

 

  
      

  

 
      

   

   
          

  
        

 

   
      

 

       

 
Tajenka (roční období):   

  

       

       1. Prázdninový měsíc 

2. Vodní dopravní prostředek 

3. Zmrzlá voda se nazývá… 

4. Které zvíře propůjčilo svůj název přechodu pro chodce 

5. Nejchladnější období v roce 

6. Pat a … 

 

 
(Tereza Zdeňková, Andrea Kouklová; 9. B) 

 



Naše šikovné děti 
Děti z šestého ročníku vyráběli na výchovu ke zdraví srdce z lásky darované. Pomožte nám 

zvolit to nejkrásnější z nich. Hlasování bude probíhat v jednotlivých třídách… 

 

                Soutěžní srdíčko č. 1 

 

              Soutěžní srdíčko č. 2 a č.3 

 
        Soutěžní srdíčko č. 4 
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             Soutěžní srdíčko č. 6 
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             Soutěžní srdíčko č. 15 

 


