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Šesté číslo v letošním školním roce přináší 

články a básničky o Valentýnu  

VI. vydání 

17. 2. 2014 



I když už máme Valentýna pro tento rok za sebou, vkládáme jedno valentýnské 

přáníčko, protože lásku bychom si měli dokazovat každý den, a nejenom díky 

tomuto americkému svátku. 

 

 

 

 

(Iveta Hanzlíková, 8. A; zdroj: internet) 

 

A kde se vlastně svátek svatého Valentýna vzal? 

Podle legendy byl Valentýn kněz, který ve starověkém Římě i přes zákaz císaře 

Claudia II. oddával zamilované páry. Císař se bál, že by jeho vojáci místo boje 

raději zůstávali doma u svých rodin, a proto jim svatby zakázal. Valentýn císaři 

vzdoroval a mladé páry oddával. Po odhalení byl zatčen a 14. února popraven.  

  



Valentýnské omalovánky 

 

(www.predskolaci.cz) 

  

http://www.predskolaci.cz/


Valentýnské básničky 
Patty a Fanda 

Patty Showmanová z šesté bé 

Fandu tajně miluje. 

Každé ráno přemýšlí, 

co pro Fandu k Valentýnu vymyslí. 

Jednou ji však napadlo, 

že mu koupí letadlo. 

Fanda skákal radostí, 

konečně se ze školy vyprostí. 

"Než stačíš říct ententýky, 

poletíme s Fandou do Afriky," 

raduje se Pattyna, 

když ji Miloš škádlí a proklíná. 

Už je pátek,  

všech bláznů svátek, 

a Pattyna s Fandou vylétají komínem 

svým super extra letadlem. 

A Pattyny sestra Elina 

už z toho závistí zelená. 

Agáta, Karolína a Ilona jí mávají 

a ona kapesníčkem si oči utírajíc, 

nepromluvila už o nic víc. 

Patty obletěla s Fandou celou zeměkouli 

tam a zpět 

a poznala celý svět. 

Zeměpis už pro ni není žádná věda, 

co se naučit nedá. 

(Karolína Knížová, Miloš Tříska, Ilona 

Timoranská; 6. B) 

Valentýn  

Na svatého Valentýna  

bývá venku pěkná zima. 

Je hlavně pro romantiky,  

kteří dodržují zvyky. 

Koupit růži červenou 

a jít za svou Mařenou. 

Tenhle svátek z Ameriky 

pobláznil půl republiky. 

Já si hlavu lámu, 

růži koupím v krámu.  

(Denisa Krupková; 6.A) 

 

Valentýnka  

Zamilovaní, je valentýnský svátek, 

svátek všech zamilovaných mužů i matek. 

Růži červenou táta mamince dá 

a radost ji udělá. 

Mamka má Valentýn nejradši, 

protože to je svátek nejzamilovanější. 

Celou zeměkouli obepluju,  

abych viděl svoji Páju. 

A velkou kytičku jí dám 

a moc ji rád mám. 

(Veronika Pincová; 6. A) 

 



Valentýn 

Citáty: Neopouštěj někoho, kdo tě miluje, pro toho, kdo se ti líbí. Protože ten tě 

jednou opustí pro toho, koho opravdu miluje. 

Čím víc miluješ, tím víc jsi tím druhým. 

Opravdová láska je umění najít někoho, s kým si rozumíš více než sám se sebou. 

Milujeme ty, co nás odmítají. Odmítáme ty, co nás milují.  

Láska začíná úsměvem, rozvíjí se polibkem a končí slzou.  

není pět nebo šest divů světa, je jen jeden: LÁSKA. 

Láska je hnutí, co nutí dva blázny do blbnutí.  

Miluju život, protože mi dal tebe, miluju tebe, protože ty jsi můj život. 

Láska je jako vítr, nevidíš ho a cítíš ho. 

Láska dokáže být nekonečně dlouhá jako nit, ale dokáže se lehce přetrhnout. 

Láska je první poznání smyslů života, ale zároveň poslední pohled na dětství. 

 

Příběh:  Tehdy mi bylo 15 let a se svými třemi bratry jsem chodila každý víkend do 

rockového klubu. Jednou v tom klubu hrála kapela, ve které hrál i můj bratr. Samozřejmě 

jsem ho přišla podpořit. Ale nakonec jsem si ho moc nevšímala, protože jsem zjistila, že mají 

krásného ‘basáka‘. Vypadal jako Elvis Presley a já z něj celý koncert nespustila oči. Když 

koncert skončil, seděla jsem s kamarádkou v sále a zrovna jí říkala, jak se mi ten ‘basák‘moc 

líbí. A přitom koukám, jak zrovna jde právě on tím poloprázdným sálem. Vidím to jako dnes.. 

Připadalo mi, že jde k nám, ale přitom jsem si říkala, aby k nám šel, vždyť nás nezná. Ale on 

přišel rovnou ke mně. Bušilo mi srdce jako o závod a mně připadalo, že se mi to jen zdá. 

Když došel ke mně, sehnul se a strašně mile se zeptal, jestli bych si nedala něco k pití. 

„Jasně," řekla jsem a v tu chvíli mě ani nenapadlo, že to bude můj nejkrásnější večer v životě. 

Pití jsme si vzali ven a procházeli se nočním parkem. Pak mi najednou dal svoji sklenici do 

ruky, ať ji podržím a začal běhat po trávníku a trhat sedmikrásky. Já na něj udiveně hleděla, 

protože jsem ještě nic takového neviděla. Vyrostla jsem se třemi bratry, kteří se ke mně 

chovali úplně jinak. On zatím natrhal plnou hrst sedmikrásek, pak si přede mnou klekl a 

zeptal se, jestli bych s ním nechtěla chodit. Rozesmálo mě to, ale ve chvíli mě ten smích 

přešel, protože si stoupl až ke mně a já, místo abych řekla "ano", jsem ho políbila. Nebo 

políbil on mě. Už nevím. Jen vím, že jsem v tu chvíli vnímala jen jeho a ty sedmikrásky.  

                                                                                                        (Nikola Váchová, 8. A) 

 



 

                                                                                  (Táňa Ryantová, Simona Ševčíková; 8. A) 



Valentýn 
 

Elena       Matt 

 

 

 

 

 

 

 

Byl krásný den ve škole a Elena se procházela se svou kamarádkou Žofií po chodbě. 

Uviděla překrásného chlapce-Matta. 

Elena se do něj zamilovala a Matt do ní taky. 

Po půl roce spolu začali chodit, ale byl tu jeden problém. 

Elenina kamarádka se zamilovala do Matta taky. 

Matt měl ale rád Elenu, a ta se ho za každou cenu nechtěla vzdát! 

Na Valentýna přijel Mattův bratranec Charlos. 

Elena s Mattem seznámili Žofii s Charlosem. 

Charlos se do ní zamiloval, ale Žofie do něj ne. 

Po 2 letech vyšli školu a Elena s Mattem se vzali a Charlos se 

Žofií zůstali sami. 

Charlos jí neustále miloval. 

Když jim bylo 33 let, Žofie znovu potkala Charlose a zamilovala se do něj. 

Měli spolu 2 děti a zůstali spolu navždy. 

LÁSCE NEPORUČÍŠ !!!! 
(Linda Přibylová, Lucie Hejhalová; 8. A) 

 



Zdravá strava 
Koláž: lidské tělo z ovoce 

          

                 

 

 

(Martin Velek; 8. A) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vyškrtejte ovoce a zeleninu a ze zbylých písmen sestavte 

tajenku: 

Základem zdravého jídelníčku je _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ 

                                                                                    (Štěpán Větrovec; 8. A) 

  

B R A M B O R Y 

P G R E P N Ý E 

S Z E L Í E S T 

D R Á O S Ř T R 

E H R U Š K A A 

M V A N Á N A B 



Technika 

Herní novinky 
Jeden pohled na prostředí New Yorku v Division titule od Ubisoftu. Hra měla 

vyjít ještě tento rok, ale při aktuálních odkladech jak Watch Dogs, tak  The 

Crew, které ještě vůbec nemají potvrzená data, a tak je pro jejich vyrábí až rok 

2015 o hodně pravděpodobnější. 

 

Hra bude podobná jako Titanfall, Destiny, The Crew a různé další čistě online 

záležitosti a nabídne boj hráče s nákazou v zničeném New Yorku. Autoři slibují 

survival prvky, 

multiplayer, 

kooperaci a také 

příběh v pozadí. 

Vzhledem na 

online styl slibují 

i postupný 

rozvoj hry, 

nebude chybět 

propojení s tabletem pro ukázku mapy New Yorku. 

    

Dejte Microsoftu svou PS3 a získáte slevu na Xbox One! Zajímavá kampaň, 

která by vás asi jen tak nenapadla. 

Zajímáte se o novou českou hru Kingdom Come: Deliverance, které zbývá do 

konce kampaně na Kickstarteru 17 dní a vybrala  607 613 £, v přepočtu to je    

20 051 229,- Kč? 

 

(Daniel Fučík; 9. B) 



     Opět se zúčastníme, 

    můžeš jít s námi !!!   

 

 
 


