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Milí čtenáři, 
vítejte u valentýnského čísla našeho školního 
časopisu. Nebudeme Vás napínat, a ihned 
prozradíme, že hlavním tahákem tohoto čísla 
bude exkluzivní rozhovor s manželi 
Svobodovými. Takže ať už tímto nechutným 
komerčním dnem pohrdáte, anebo tento úžasný, 
romantický den zbožňujete, doufáme, že si tohle 
číslo užijete.  

        Vaše redakce 

 

 



Zápis 
Ve dnech 4. a 5. února proběhl u nás ve škole zápis do prvního ročníku. Rodičů 
s dětmi přišlo hodně. U tříd, ve kterých zápis probíhal, to vypadalo, jako by se sešla 
mateřská školka.  
A jak to dopadlo? V září přivítáme osmdesát pět nových spolužáků a spolužaček. 
Vedení školy se obávalo, aby vůbec naplnili dvě třídy, ale jejich strach byl zbytečný, 
protože celkem se otevřou tři třídy. 
A tak nám nezbývá nic jiného, než našim novým spolužákům a spolužačkám popřát 
hodně štěstí, plno sil, krásné známky, aby se jim u nás líbilo, ale nejdůležitější je, aby 
v pondělí 1. září vykročili pravou nohou. 

                  Simona Krčmářová 

 

 

 

 

 

 



Šok 
Když jsme se po Vánocích vrátili do 
školy, u hlavního vchodu na nás čekalo 
ošklivé překvapení. Část dveří byla 
rozbitá a poštovní schránka taktéž. 
Pachatel se ještě nenašel, ale stále se 
pátrá po vandalovi, který rozbil sklo. 
A rozuzlení? Osobně mám tři teorie. První, že to byl nějaký student, který již ze školy 
vyšel a neměl pěkné známky, a tak se rozhodl pomstít se tímto způsobem a zároveň 
nadělit škole vánoční dárek. Druhou, že se jen nějaký zlý člověk nudil a nenapadlo 
ho nic jiného. A ta třetí, že na Silvestra někdo pouštěl petardy v blízkosti školy a 
petarda si to namířila přímo na sklo.   
Nyní už je sklo i schránka opravená.  Pokud někdo ví, kdo to udělat, ať se nebojí a 
řekne to na něj, třeba jako anonym. A jestli ten dotyčný má výčitky, ať se přizná nebo 
se vyzpovídá. 

                Simona Krčmářová 

 

Anketa: Já a Valentýn 
Zeptali jsme se 30 náhodně vybraných žáků a učitelů, jestli slaví Valentýna. A 
odpovědi byly následující: 

 

1. Ano, slavím:   10 hlasů 
 

2. Ne, neslavím:  22 hlasů 
 

3. Nenávidím Valentýna: 8 hlasů  
 



Den svatého Valentýna 
 

Svátek 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 mladých 
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. 

  



 Jak se slaví: 
Japonsko:  

V Japonsku tento svátek slaví pouze ženy, rozdávají si barevné obrázky a večer spolu 
chodí do kina. 

 Dánsko: 

V Dánsku se s oblibou 14. února milenci žádají o ruku. Stále častěji jsou to ženy, které 
v tento den žádají o ruku svého partnera. 

Velká Británie: 

Ve Velké Británii jsou stále velice populární tradiční valentýnské kartičky, na kterých 
chybí podpis odesílatele a adresát tak musí hádat, kdo mu přáníčko poslal. Milenci si 
zde také rádi vychutnají romantickou večeři, kde za žádnou cenu nesmí chybět 
kvalitní šampaňské. 

             Eliška Zvonková 
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3. Hádáte se doma ohledně matematiky?   

E: Ne. 

I: Už ve školce jsme oba pochopili, že jedna plus 
jedna jsou dvě. Proto jsme se samozřejmě ujednotili na 
tomto základním axiomu matematiky a již nemáme 
potřebu o ní vést spory. 

 

4. Kdybyste mohli vrátit čas, šel by na mateřskou pan učitel? 

E: Ne. 

I: Už v první odpovědi jsem konstatoval, že miluji svou rodinu, počítaje v to i 
naše dvě skvělé dcery. S poznáním své nedostatečnosti a nedokonalosti bych mohl 
zůstat doma na mateřské pouze v případě, že bych chtěl své děti velmi přísně 
potrestat. Naštěstí k tomu nebyl nikdy důvod. 

 

5.  Paní učitelko, prozradila jste nám, že pan učitel dělá jedno (vašimi dětmi 
milované, Vámi už tolik ne) jídlo. Prozradíte nám recept? 

E: Tajemství šéfa kuchyně. 

I: Tajemství šéfa kuchyně. Pardon, když vařím já, tak „Tajemství sporadického 
kuchaříčka“. 

 

6. Jaká je nejoblíbenější hudební skupina toho druhého? ☺  
 
E: Hillsong. 

I: Co se mne týče, tak Hillsong, co se mé ženy týče, tak třeba Oboroh. 

 

7. Se kterým učitelem si na škole nejvíc rozumíte? 

E: S panem učitelem Svobodou. 

I: Moje manželka si nejvíc ve škole určitě rozumí se mnou a moje nejoblíbenější 
kolegyně je paní učitelka Eva Svobodová (ale samozřejmě hned za ní je pan ředitel). 

 



8. Co máte na ní (na něm) nejraději?    

E: Všechno. 

I: Že je moje manželka a je taková, jaká je. 

9. Chodili jste do tanečních? (A jestli ne, šli byste teď?)  

E: Ano. 

I: Do tanečních jsem samozřejmě chodil, ač na to nevypadám, tak dokonce do 
stříbrných. Ale už jsem to dávno všechno zapomněl a taky jsem poněkud dřevo. 
Takže by se docela šiklo taneční ještě párkrát absolvovat.  

 

10. Kdo z Vás je chytřejší? :D  

E: Naše děti. 

I: Jsem sice nejšikovnější, nejkrásnější, nejrychlejší … a přitom všem tak 
neuvěřitelně skromný. Ale musím konstatovat, že nejchytřejší jsou naše dcery. 

 

11. Jaký typ mužů (žen) se Vám líbí? 

E:  Můj muž. 

I: Že by Eva Svobodová? Ale nikomu to 
neříkejte! 

 

E: PS: Jsem matematik. Proto se vyjadřuji 
stručně, jasně, výstižně. 

 

 

 

 

Oběma děkujeme za rozhovor a těšíme se na další ☺ 

           Radek Preis, Pavlína Srbová 

 



Pololetí je za námi 
30. ledna 2014 se na naší škole rozdávalo pololetní vysvědčení. Pan ředitel měl jako 
každé pololetí  projev, kde zmiňoval děti, které dostaly samé jedničky a na 2. stupni 
žáky s vyznamenáním. Prvňáčci si s nadšením odnášeli své první výsledky jejich 
práce. Naučili se číst, psát a také počítat. Žákům 8. tříd se začíná přiostřovat, známky 
z 8. a půlky 9. ročníku se posílají na střední školy. Naopak deváťáci si po roce a půl 
mohou trochu oddechnout, protože dostali poslední vysvědčení před přijímačkami. 
Někteří žáci obdrželi od svých třídních učitelů pochvaly za výborné studijní 
výsledky, sportovní nebo kulturní reprezentaci školy, ti méně šťastní mohli dostat 
třídní nebo ředitelskou důtku. Deváťáky čeká na základní škole posledních 5 měsíců, 
takže není divu, že našim třídním učitelkám při vysvědčení ukápla slza. Přeju Vám, 
hodně štěstí do dalšího půl roku, ať se daří aspoň jako toto pololetí. 

   Barbora Janotová 

 

 

 

 
 



Recepty 
Tip pro vaši lásku na Valentýna: 

Potěšte svou lásku, zde je pár typů: 

Káva 

Budete potřebovat: 
0,3 l vody, 2 lžíce kávy, 0,2 l mléka, 
formičku ve tvaru srdce a asi 2 lžičky 
moučkového cukru 

Postup: 
Do hrnečku nasypeme kávu, zalijeme 
vodou a mlékem, zamícháme. Poté si 
vezmeme formičku, přidržíme nad 
hrníčkem a postupně dovnitř formičky sypeme cukr. Na kávě by se pak mělo objevit 
bílé srdíčko, které tam vydrží asi 5minut.  

                                                                                              

Perníčky 

Budete potřebovat: 
400 g hladké mouky, 140 g cukru moučka, 
50 g másla, 2 vejce, 2 lžíce dobrého tekutého 
medu, 1 lžičku jedlé sody, 1 lžičku 
perníkového koření, 1 žloutek na potření po 
upečení, popř. bílek na ozdobení, 
vykrajovátko ve tvaru srdce 

Postup: 
Smíchejte všechny suché přísady v misce, 
přidejte ostatní ingredience a ručně zpracujte na měkké těsto. Je dobré, udělat si těsto už den 
dopředu a nechat ho odležet v ledničce. Po vyjmutí těsta druhý den, jej rozválejte a vykrajujte, 
dokud vám nedojde těsto.  
Vykrojené těsto dáváme na plech, ne moc blízko k sobě a dáváme péct do trouby na 8-10 
minut při teplotě 160°C. 
Nakonec vyndáme hotové perníčky z trouby a pro zlepšení vzhledu je můžeme ozdobit 
vaječným bílkem.                                                                   



Srdíčka z párků 

Budete potřebovat: 
2 párky se sýrem, 2 plátky slaniny, 2 
plátky uzené šunky, 2 vejce, pažitku, 
pórek, petržel, sůl a pepř 

Postup: 
Párky rozřízněte podélně na poloviny, 
poslední cca 1 cm nechte nerozříznutý. 
Poloviny párků ohněte „na ruby“ a 
vytvořte srdíčko. Špičku spojte 
párátkem. Srdce vyplňte plátkem slaniny a uzené šunky. Na uzeninu vyklepněte 
jedno celé vejce, osolte, opepřete a nakonec posypte pažitkou. Pokrm zapékejte v 
troubě, až jsou vejce hotová. Ozdobte petrželí a pórkem. Podávejte s pečivem, 
brambory, nebo s bramborovou kaší. 

                       Pavlína Srbová 

 

                                                                             

    

                                                                           
     Dobrou chuť                     



Zábava 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
       

 Johana Čadová 


