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                                                     02/2014  

Masarykova ZŠ v Dolní Rovni 

ŠKOLNÍ NOVINY 
        Zajímáš se o to, co se chystá ve škole? 

Víš, co zajímá Tvé spolužáky? 

                  Chceš poznat mnoho nového? 

                                                          Chceš si hrát?                  

Tak    neváhej    a    jdi    do    toho !!!!!!!!!!!       
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            Únor   

    je podle gregoriánského 

kalendáře druhý měsíc v 

roce. Má 28 dní, 

v přestupném roce má 29 

dní. Třikrát v historii měl 

únor i 30 dní. Český ná-

zev měsíce vysvětlují ja-

zykovědci tím, že se v 

tuto dobu při tání ledu 

ponořují ledové kry na 

řekách (únor = nořiti se). 

V římském kalendáři byl 

únor posledním měsícem 

v roce. Právě proto tento 

měsíc má proměnlivý 

počet dnů a právě k němu 

se přidával v přestupném 

roce jeden den. Při pře-

chodu z juliánského na 

gregoriánský kalendář se 

tento postup nemě-

nil. Varianty původně 

římského (respekti-

ve latinského) ná-

zvu Februarius obsahuje 

větši-

na evropských jazyků. 

Únor začíná vždy stejným 

dnem v týdnu ja-

ko březen a listopad, s 

výjimkou přestupného 

roku. Tehdy začíná ve 

stejný den jako srpen. 

Únor začíná vždy stejným 

dnem v týdnu jako loň-

ský červen. 

       PRANOSTIKY 

 Únorová voda - pro 

pole škoda. 

 Netrkne-li únor ro-

hem, šlehne ocasem. 

 Když záhy taje, dlou-

ho neroztaje. 

 Když únor vodu spus-

tí, ledem ji březen za-

hustí. 

 Když tě v únoru zaši-

mrá komár za ušima, 

poběhneš jistě v břez-

nu ke kamnům s uši-

ma. 

 Leží-li kočka v únoru 

na slunci, jistě v břez-

nu poleze za kamna. 

 Jestli únor honí mra-

ky, staví březen sně-

huláky. 

 V únoru sníh a led - v 

létě nanesou včely 

med. 

 Teplý únor - studené 

jaro, teplé léto. 

 Co si únor zazelená - 

březen si hájí; co si 

duben zazelená - kvě-

ten mu to spálí. 

 Mnoho mlh v únoru 

přivodí mokré léto. 

 

 

 

 

 

Něco málo 

z etiky 

Pravidlo o přednosti 

   Ač žijeme v jakkoliv 

demokratické společnosti, 

nikdy (navzdory tvrzení 

komunistů) si nebudeme 

ve společnosti rovni. Pro-

to je důležité vědět, že: 

DÁMA je společensky 

významnější, než pán. 

STARŠÍ člověk je spole-

čensky významnější, než 

mladší. 

NADŘÍZENÝ je spole-

čensky významnější, než 

podřízený. 

Toto pravidlo je páteř 

společenského chování, 

podle něj se řídí řada dal-

ších pravidel. Mezi další 

méně významné přednosti 

patří: OSOBA S 

ZAVAZADLEM má 

přednost před osobou s 

prázdýma rukama, při 

vystupování z dopravního 

prostředku má OSOBA 

VYSTUPUJÍCÍ přednost 

před tím, kdo nastupuje. 

Projev přednosti se ob-

vykle doplňuje úsměvem, 

kývnutím nebo lehkým 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99estupn%C3%BD_rok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kra
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Varianta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jazyk_(lingvistika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven
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úklonem. Odpovídá se 

opět úsměvem, kývnutím 

nebo na poklonu poklo-

nou. Pravidlo o přednosti 

ovšem nebrání mladému 

šéfovi dát přednost star-

šímu podřízenému nebo 

mladinké sekretářce, roz-

hodnutí náleží opět výše 

společensky postavené-

mu.  

 Zevnějšek 

. 

   Než vůbec na někoho 

otevřu svá ctěná ústa, za-

působím na něj svým ze-

vnějškem (pokud dotyčná 

osoba není slepá). V mla-

díkovi se skejtem neče-

káme špičkového gentle-

mana a naopak ofrakova-

ný pán pravděpodobně 

nebude mluvit jako dlaž-

dič (naši politikové jsou 

bohužel výjimkou). Důle-

žitá je především čistota 

oblečení a hlavně NAŠE 

ČISTOTA. Opravdu ne-

příjemné je páchnout po-

tem, naopak i litr kolínské 

z nás neudělá kavalíra. 

Umění vybrat správné 

oblečení pro správnou 

situaci je docela umění, 

obecně však platí že lep-

ším oblečením nic nezka-

zíte (pokud nejdete zrov-

na štukovat). Dále je dů-

ležité držení těla, chůze a 

mimika (úsměv na ulici 

částečně nahrazuje 

pozdrav). Také různé do-

plňky z kovoželezářství v 

našem obličeji nebo pote-

tované ruce mohou (nega-

tivně) ovlivňovat, co si o 

nás ostatní lidé myslí. 

   Kapitolou samou pro 

sebe je cigareta. V mém 

případě v 90% kuřáka 

nejdříve  cítím, a až poté 

vidím, a o tom, koho vi-

dím, nemám moc valný 

dojem. Kouření cigaret 

(dýmka nebo doutník je 

poloviční estetické zlo) je 

jednoduše nevhodné a 

nehodí se do společnosti. 

Nehledě na to, že cigarety 

a potom také kuřákovo 

oblečení smrdí, a to i po-

té, co cigaretu típne. Když 

už kuřák nemůže vydržet 

delší dobu bez cigarety, je 

vhodné odejít někam stra-

nou a snažit se co nejmé-

ně obtěžovat okolí. 

 

VÍTE, ŽE ? 
 

Víte, že 1 minuta polibku 

spálí 26 kalorií? 

Víte, že 11% lidí jsou le-

váci? 

Víte, že 42% mužů a 25% 

žen si nemyjí ruce po pou-

žití veřejné toalety? 

Víte, že 7 z 10 lidí věří v 

posmrtný život? 

Víte, že 70% chudých lidí 

na světě jsou ženy? 

Víte, že 8% lidí má pár 

žeber navíc? 

Víte, že 85% rostlin se 

nachází v mořích a oceá-

nech? 

Víte, že blesk udeří do 

země 6000x za minutu? 

Víte, že celer obsahuje 

méně kalorií než kolik ho 

spotřebujete při jedení? 

Víte, že citróny obsahují 

více cukru než jahody? 

Víte, že černá skříňka je 

vlastně oranžová? 

Víte, že číslo tři má stejný 

počet písmen jakou pre-

zentuje hodnotu? 

Víte, že člověk má méně 

svalů než housenka? (640 

svalů vs. 2000 svalů) 

Víte, že člověk si nemůže 

políbit svůj loket? (A víte, 

že 96% lidí to zkusí, když 

to čte?) 

Víte, že člověk spotřebuje 

v průměru 100 tun potra-

vin a 45424 litrů vody za 

celý svůj život? 

Víte, že déšť obsahuje 

vitamín B12? 

Víte, že dub neplodí žalu-

dy do věku 50 let? 

Víte, že dva lidé z pěti si 

vezmou svoji první lásku? 

Víte, že elektrické křeslo 

bylo vynalezeno zuba-

řem? 

Víte, že existuje 

43,252,003,274,489,856,0

00 barevných kombinací 

na rubikově kostce?  

Víte, že golfový míček 

má v průměru 336 dolíč-

ků? 
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        Dění ve škole 

 

 

PROJEKT TOMÁŠ  
GARRIGUE MASARYK 

      V pondělí 3. 2. a ve stře-

du 5. 2. proběhla na naší 

škole 

první 

část 

pro-

jektu 

Tomáš 

Garri-

gue Masaryk. V pondělí se 

zapojili žáci 5. a 6. ročníku, 

kteří nejprve luštili křížovku 

a opakovali si to, co již o 

našem prvním panu prezi-

dentovi vědí. Poté sledovali 

prezentaci Moniky Kopři-

vové, Barbory Pamánkové a 

Jana Bolehovského.  

Pečlivě si 

zapisova-

li vše, co 

doposud 

nevěděli, 

a nově nabyté vědomosti 

pak uplatnili při vyplňování 

soutěžního listu. To již pra-

covali ve skupinkách. Nad 

hladkým průběhem soutěže-

ní a následně testy vybrali a 

opravili.  

 Žáci si ještě vyposlechli 

ukázku z knihy Adiny 

Mandlové, kde vzpomíná 

na milé setkání 

s Tomášem Garrigue Ma-

sarykem.  

Ve středu se aktivně zapo-

jili i žáci 7., 8. a 9. roční-

ku.  

   Všem žákům děkuji za 

pozornost, aktivitu při 

soutěžení, Monice, Báře a 

Honzovi za prezentace a 

perfektně odvedenou prá-

ci.  

 
SOUTĚŽ V 
ANGLICKÉM JAZYCE  

   Dne 22. ledna proběhlo 

školní kolo soutěže 

v anglickém jazyce. Soutěže 

se zúčastnilo  v kategorii  I. 

A 7 žáků 5. – 7. tříd a 

v kategorii  II.A  3 žáci 8. – 

9. tříd.  

   Soutěž měla část písem-

nou a ústní. V kategorii 

mladších žáků zvítězil Ra-

dim Kopřiva a v kategorii 

starších žáků Jan Bolehov-

ský. Tito žáci postupují do 

okresního kola, které se 

koná dne 20. února v DDM  

Pardubice.   

 
    

Přejeme jim hodně štěstí a 

úspěchů.  

 

       

BIDVEST V KUCHYNI 

Dne 19. 2. 2014 se v naší 

školní jídelně uskuteční 

realizace projektu 

"ŠÉFKUCHAŘI 

BIDVESTU VE VAŠÍ 

KUCHYNI". Své zkuše-

nosti z gastronomie bude 

prezentovat kuchař Bi-

dvestu Foodservice pan 

Petr Janů. Principem této 

akce je: - ukázka toho, jak 

vaří někdo jiný a jinak, 

aby mohly děti porovnat 

podávané jídlo s prací 

kuchařek, které denně vidí 

u výdejního okénka  

- pře-

svědčit 

dětského 

strávní-

ka, aby 

se za-

myslel, 

jaké jsou nové trendy ve 

stravování a jak jsou zařa-

zeny do jeho jídelníčku 

- ochutnat jinou úpravu 

potravin než jsou zvyklí 

Pracovnice kuchyně se 

seznámí s novými techno-

logiemi, které uplatní při 

své práci. Personál ku-

chyně a školy očekává od 

této akce zodpovědnější 

přístup dětí ke konzumaci 

jídla. Tomuto tématu se 

chceme věnovat v dalších 

projektech a budeme rádi, 

když se zapojí i rodiče. 
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Hodina slohu 

 

SPORTOVNÍ AKCE 
ŠKOLNÍ DRUŽINY!  

 

V 

pátek 

21. 2. 

se 

usku-

tečnilo 

brus-

lení na zimáku v Chocni. 

Stadion jsme měli prona-

jatý od 13.30 hod. do 

14.30 hod., akce se mohly 

zúčastnit i děti z 2. stup-

ně. Odjížděli jsme ve 

12.30 hod. od školy, vráti-

li jsme se kolem 15.30 

hod. ke škole. 

 

 
 

 

KARNEVAL ŽÁKŮ V. 
TŘÍDY  

V pátek 21. 2. se uskuteč-

nil KARNEVAL žáků V. 

třídy. Děti si pro rodiče 

připravily divadelní před-

stavení, na které si vyro-

bily kulisy. Po krátkém 

programu následovaly hry 

a soutěže, do níž byli za-

pojeni rodiče i třídní uči-

telka. Všem se karneval 

moc  líbil. Děkujeme tou-

to cestou opět p. Honzů, 

manželům Herbstovým, 

paní Kosinové a paní Šul-

cové za organizaci, občer-

stvení a odměny. 

 

 

 

DIVADÉLKO KOZLÍK 
PRO DĚTI ŠD  

Na úterní odpoledne 25. 

2. nám nabídlo loutkové 

divadlo Kozlík své před-

stavení s názvem "O Lu-

ciáškovi ". Necelou ho-

dinku jsme si užili lout-

kové vystoupení s písnič-

kami v tělocvičně malé 

školy. Děkujeme za kul-

turní zá-

žitek 

Pavlíně 

Kudrno-

vé a Lucii Kučerové. 
 

 

OBHAJOBA 
ROČNÍKOVÝCH 
PRACÍ  

Ve čtvrtek 27. a v pátek 

28. 2. 2014 jsme měli 

opět možnost, aby nás 

naši deváťáci blíže se-

známili se svý-

mi ročníkovými pracemi. 

Připomínám, že tento pro-

jekt funguje na naší škole 

proto, že jsme přesvědče-

ni, že by si žáci měli zku-

sit komplexně řešit úkoly, 

které vyžadují dlouhodo-

bější úsilí a ověří jejich 

kvality i jinak, než jsou 

metody běžné výuky. Pre-

zentace byly povedené, 

k vidění bylo mnoho  fo-

tografií, obrázků, tabulek 

i hudebních ukázek. 

Vlastní práce i prezentace 

hodnotila porota složená 

z pedagogických pracov-

níků školy. Všichni žáci 

se s nelehkou úlohou vy-

stoupit před porotu i divá-

ky vypořádali se ctí. Ono 

mluvit srozumitelně něko-

lik minut z patra, poprat 

se s rozmary techniky, 

nervozitou a ještě se sna-

žit zaujmout hodnotící 

porotu, není vůbec jedno-

duché. Všem žákům gra-

tulujeme. 
 

 
 

 

 

MINITANEČNÍ 2014 - 
PRODLOUŽENÁ  

   Ve čtvrtek 6. 3. 2014 se 

usku- teční 

PRODLOUŽENÁ žáků 8. 

a 9. ročníku.  
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V hodině slohu byl dětem 

zadán úkol, aby se poku-

sily popsat, jak si předsta-

vují svůj pokoj snů. Jak se 

to některým povedlo, mů-

žete posoudit sami. 
 

Můj vysněný pokoj  

Přál bych si pokoj jako pan 

režisér. Byl by to charizma-

tický pokoj v podkroví s 

terasou. Ve spacím koutku 

bych měl velkou vodní postel 

a nad ní by svítily diody, 

které by znázorňovaly noční 

oblohu. Naproti postele by 

byla velká skříň na spoustu 

mých svršků. V druhé části 

pokoje bych měl pod obrov-

ským střešním oknem pra-

covní stůl s počítačem. Na-

proti stolu by byla velká 

rohová police, na které by 

byly uloženy režisérské po-

třeby. Například scénáře, 

kamery, stativy, foťáky, mi-

krofony, megafony, klapky 

apod.  

Relaxovat bych chodil na 

terasu, kde bych měl gril, 

bar, pohodlnou sedací sou-

pravu a příjemnou zeleň.  

        Antonín Hron VI. tř. 

 

Pokoj mých snů by nemusel 

být ani moc velký, ale zato 

dobře vybavený a s výhle-

dem na azurové moře. Urči-

tě by měl být v patře s malou 

teráskou, s oranžově vyma-

lovanými stěnami, bílým 

stropem a dřevěnou podla-

hou. Na nábytku tolik nezá-

leží, i když bez kvalitní po-

stele, psacího stolu a šatní 

skříně by to asi nešlo. Nej-

důležitější částí by měl být 

hrací kout. Do něj bych 

umístil jak velikou televizi s 

kvalitním přehrávačem, tak i 

výkonný počítač s monito-

rem. Hlavní součástí by ale 

byl panel s několika „kou-

zelnými“ tlačítky. Na co ta 

tlačítka? Po stisknutí první-

ho by se pokoj sám uklidil, 

druhé by zajišťovalo přísun 

potravin a nápojů dle libos-

ti, třetí a nejdůležitější tla-

čítko by zařídilo napsání 

domácích úkolů. Vím, že je 

to nesplnitelný se, ale člověk 

nikdy neví. 

           Jiří Ptáček VI. třída  

 

 

 

         eTwinning 

Tento měsíc nám byl schvá-

len další projekt s názvem 

„Mezin árodní  ku chařka -

Medzin árodná ku chárka -

Międzyn arodo wa Cookb o-

ok“  

Cílem projektu je pozná-

vání tradičních pokrmů 

partnerských zemí. Žáci, 

kteří se do projektu zapo-

jí, si vymění e-mailové 

adresy a napíší o sobě 

kratičký článek, který 

bude obsahovat i to, co 

rád a nerad jí. Poté se vzá-

jemně seznámíme s tradi-

cemi partnerských zemí a 

krajovými pokrmy. Žáci 

připraví dva krajové po-

krmy, které doplní foto-

grafiemi a videem a jeden 

pokrm partnerské školy. 

V konečné fázi vytvoříme 

jakousi kuchařku, ve které 

bude i malý slovníček 

pokrmů a ingrediencí. 

 

Taktéž jsme se zapojili do 

projektu „Tajenky – Tajnič-

ky“, jehož cílem je průběžné 

hádání indícií, které poslou-

ží ke konečnému vyluštění 

tajenky. Do tohoto projektu 

se zapojí žáci V. třídy. 

 

 

Hádanky a vti-

py 

Pepíček dostane krásné 

autíčko a maminka mu 

připomíná: "Co se říká?" 

- "Nevím!" - "Co říkám 

tatínkovi, když přinese 

výplatu?" - "Aha!" Vzpo-

mene si Pepíček a odpoví: 

"Neříkej, že to je všech-

no!" 
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Víte, proč blondýnka 

ječí u počítače? Sáhla na 

myš. 

Co se zeptá blondýna, 

když ji lékař řekne, že je 

těhotná? Pane doktore, a 

jste si jistý, že to dítě je 

moje? 

Pepíčku, proč jsi nakres-

lil tatínkovi zelené vla-

sy?" Protože nemám 

plešatou pastelku." 

Ptá se paní učitelka: "Pe-

píčku, máš rád pejsky?" 

Pepíček odpovídá: "Ano, 

paní učitelko, ale kočičku 

už jsem také jedl. 

 

     Sport                                
 

Olympiáda v Soči a 

její NEJ - pro Čechy 

medaile a sázení  

 

   Zimní olympiáda v Soči 

byla jednoznačně nejstře-

ženější a nejdražší. Stála v 

přepočtu kolem jednoho 

bilionu korun. Kromě 

toho má i další nej - třeba 

nejteplejší či nejbohatší 

na sázky v historii. Češi 

během Her prosázeli víc 

než 800 milionů korun. 

Rekordní je však hlavně 

počet medailí, které si 

naši sportovci odvezli. 

Dvakrát zlato, dvakrát 

bronz a čtyřikrát se 

blýskalo na krku českých 

sportovců v Soči stříbro. 

To je nejvíc v historii. 

Olympionici si za ně roz-

dělí částku přesahující 7,5 

milionu korun. Teď jsou 

na řadě jejich manažeři, 

hlavně na nich totiž zále-

ží, jak sportovci své úspě-

chy zúročí. V ideálním 

případě mohou svůj 

olympijský příběh přetavit 

v peníze například 

z reklam. 

 

   Předsedovi Českého 

olympijského výboru Ji-

římu Kejvalovi se uplynu-

lé zimní olympijské hry 

hodnotí dobře a s chutí. 

Opak by také byl překva-

pením, vždyť na nich 

Česká republika získala 

rekordní počet medailí. 

Úspěšný byl i nejviditel-

nější projev olympiády 

v hlavním městě – park na 

Letné. Počet návštěvníků 

předčil veškerá očekávání, 

na druhou stranu projektu 

mnozí vyčítali nejen fi-

nanční náročnost.  

Úkol: Dokážeš rozpoznat 

všechny sporty? 

 

Soči ve fotografii: 

 

 

 

Naši vítězové: 
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Vaříme, pečeme, sma-

žíme s Láďou Hruškou 

 

Vaření s Láďou Hruš-

kou se stalo mezi veřej-

ností velkým hitem. Re-

cepty, které mu posíláte, 

jsou nejen chutné, ale 

hlavně levné a navíc 

podle nich dokáže uvařit 

dobrůtky opravdu kaž-

dý. Tentokrát si pro vás 

Láďa připravil nugátové 

minicroissanty. Za pou-

hých 43 korun jich mů-

žete udělat šestnáct.  

Croissant je u nás oblíbe-

ným sladkým pečivem. 

Češi ho mají nejraději ke 

snídani nebo jako lehkou 

svačinku.  

 

V obchodě vás nejlevnější 

původně francouzská po-

choutka vyjde minimálně 

na 7 korun. Ušetřete a 

upečte si nugátové mi-

nicroissanty doma. 

Zvládne to opravdu kaž-

dý. 

 

POSTUP: 

1. Listové těsto vyválíme. 

2. Položíme na něj talíř a 

podle něj vykrojíme z 

těsta kolo, to rozdělíme na 

osminy.  

3. Do spodní části dáme 

čokoládu a zavineme.  

4. Pomašlujeme rozkved-

laným vajíčkem a dáme 

péct do trouby na 180 

stupňů do zlatova. 

DOBROU CHUŤ !!!!!!! 

   Svatý Valentýn 

 

V anglosaských zemích se 

slaví každoročně 14. úno-

ra jako svátek lásky a ná-

klonnosti mezi intimními 

partnery. Je to den, kdy se 

tradičně posílají dárky, 

květiny a pohlednice s 

tematikou stylizované-

ho srdce, jako symbolu 

lásky. V poslední době se 

tento svátek šíří i v konti-

nentální Evropě, do určité 

míry z komerčních důvo-

dů. 

Svátek je asi odvozen od 

svátku Lupercalia slave-

ném ve starověkém Římě. 

V předvečer tohoto dne 

byly do „urny lásky“ vlo-

ženy 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 ten-

to den začal být známý 

jako Den svatého Valen-

týna až díky kně-

zi Valentýnovi. Claudius 

II., vládce Říma, zakazo-

val svým vojákům, aby se 

ženili nebo jen zasnubo-

vali. 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 Lupre-

calia splynul s oslavami 

mučednictví Svatého Va-

lentýna a vznikl roman-

tický svátek, který je ny-

ní 14. února slaven. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglosasov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohlednice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Srdce_(symbol)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Valentin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Claudius_II.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Claudius_II.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C3%BAnor
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     Z naší historie 

 

Únor 1948: 

"Právě se vracím z Hradu 

od prezidenta republiky. 

Dnes ráno jsem panu pre-

zidentu republiky podal 

návrh na přijetí demise 

ministrů, kteří odstoupili 

20. února tohoto roku. A 

současně jsem panu pre-

zidentu navrhl seznam 

osob, kterými má býti vlá-

da doplněna a rekonstru-

ována. 

 

Mohu vám sdělit, že pan 

prezident všechny mé 

návrhy, přesně tak jak 

byly podány, přijal...". 
 

 
Klement Gottwald 

na Václavském náměstí 

25. února 1948 

 

 

 

 

Jen málo vět je pro obča-

ny Československa tak 

osudových jako tato, pro-

nesená 25. února 1948 

předsedou vlády Klemen-

tem Gottwaldem před 

stotisícovým davem na 

Václavském náměstí. 

Tento den, komunisty 

označovaný jako "vítěz-

ství pracujícího lidu nad 

buržoazií a reakcí", před-

stavuje vyvrcholení stát-

ního převratu, jehož cílem 

bylo nastolení komunis-

tické diktatury, likvidace 

parlamentního demokra-

tického systému a připo-

jení Československa do 

sovětského mocenského 

bloku.  

Zvláštností komunistické-

ho převratu v Českoslo-

vensku, ve srovnání s ob-

dobnými procesy v jiných 

státech východní Evropy, 

byla skutečnost, že probě-

hl za podpory velké části 

obyvatelstva. Dalším vý-

znamným specifikem byla 

výrazná orientace zahra-

niční politiky všech stran 

sdružených v Národní 

frontě na Sovětský svaz. 

 

 

 

 

Svátky našich miláčků 

 

Pejsci 

 

Bert , Car                         

Monza , César , Flíček 

Ája , Black 

Lajka , Lord , Bona 

Agar , Žeryk 

Akim , Peggy 

Lord , Roxy 

Brit , Nora 

Fergie , Brona , Čikina 

Betoven , Šaryk , Dorina 

Nero , Viky 

Bond , Tony , Arleta 

Kazan , Betty 

Jenny , Dan 

Dona , Pišta , Vox 

Dingo , Lilly 

Zada , Azor 

Fanny , Argo 

Raf , Dasty , Velur 

Baf , Max , Fin 

Žolík , Dita , Atom 

Elsa , Fox 

Pussy , Kikina 

Amanda , Pajda 

Brix , Dášenka 

Kalif , Líza 

Fina , Black , Flek 

Dolly , Bobina , Cindy 

 

 

Každý řádek odpovídá 

jednomu dni v kalendáři 

 

 

Kočičky 

Tlapka 

Pudlík 

Ofélie 

Rufus 

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_gottwaldk.php
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_gottwaldk.php
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/sssr.php
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-bert-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-car-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-monza-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-cesar-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-flicek-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-aja-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-black-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-lajka-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-lord-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-bona-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-agar-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-zeryk-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-akim-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-peggy-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-lord-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-roxy-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-brit-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-nora-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-fergie-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-brona-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-cikina-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-betoven-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-saryk-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-dorina-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-nero-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-viky-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-bond-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-tony-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-arleta-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-kazan-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-betty-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-jenny-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-dan-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-dona-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-pista-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-vox-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-dingo-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-lilly-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-zada-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-azor-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-fanny-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-argo-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-raf-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-dasty-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-velur-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-baf-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-max-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-fin-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-zolik-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-dita-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-atom-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-elsa-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-fox-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-pussy-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-kikina-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-amanda-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-pajda-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-brix-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-dasenka-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-kalif-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-liza-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-fina-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-black-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-flek-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-dolly-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-bobina-detail
http://www.svatek.org/psi/psi-svatek-cindy-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-tlapka-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-pudlik-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-ofelie-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-rufus-detail
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Moud 

Monty 

Rolnička 

Kryštov 

Luna 

Kulihrášek 

Valentýnka 

Tygřík 

Carmen 

Valentino 

Trisa 

Ulrika 

Zeus 

Penny 

Obelix 

Sissi 

Flíček 

Gladys 

Ferda 

Eliška 

JohnieWalker 

Pacička 

Lupino 

Goldie 

 

 

Kdo si hraje ….. 

 

Kterým směrem pojede 

autobus, který je nakres-

lený na obrázku? 

Dokážete spojit tečky na 

obrázku jedním tahem, 

když máte k dispozici 4 

čáry?

 

řešení: 

 

V autě jede otec a syn 

(pokrevní). A jak to tak na 

silnicích chodí, najednou 

se přihodí strašná nehoda. 

Oba dva jsou vážně zra-

neni a sanitky je odvezou 

do dvou různých nemoc-

nic. 

Syn je na operačním sále, 

přijde k němu chirurg a 

řekne: "Nemůžu ho ope-

rovat, je to můj (pokrevní) 

syn!" 

Jak je to možné? 

(aktam ej grurich) 

Mám doma šuplík a v 

něm jsou smíchané bílé a 

černé ponožky. Kolik 

ponožek nejméně musím 

vzít ze šuplíku, abych měl 

určitě alespoň dvě stejné, 

barvy? (iřt) 

      Najdi 10 rozdílů 

 

 

A ještě jednou  

 

 

 

            

http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-moud-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-monty-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-rolnicka-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-krystov-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-luna-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-kulihrasek-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-valentynka-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-tygrik-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-carmen-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-valentino-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-trisa-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-ulrika-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-zeus-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-penny-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-obelix-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-sissi-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-flicek-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-gladys-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-ferda-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-eliska-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-johniewalker-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-pacicka-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-lupino-detail
http://www.svatek.org/kocky/kocici-svatky-goldie-detail
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