
[Zadejte text.] 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Zadejte text.] 

2 
 

     Etymologie slova karneval není úplně 
jasná. Jedna z hypotéz předpokládá jeho 
vznik z výrazu “carmen levare”, což 
znamená splnění církevního přikázání 
tím, že po Popeleční středě nebudeme 
požívat maso – je to tedy obdoba našeho 
masopustu.  
     Karneval byl odedávna spjat s různými 
slavnostmi a rituály. Ve starém Řecku a 
Římě se konaly tzv. bakchanálie k poctě 
boha vína a úrody Dionýsa (Bakcha). 
Postupně začala do formy tradičních 
lidových oslav zasahovat církev, která měla stále větší vliv.  
     Karneval je již od svého vzniku rozporuplnou záležitostí. Představuje vlnu všech 
materiálních rozkoší, uskutečněných díky záměně hierarchie a použití masek. Chudí lidé 
se na těchto pár dní v roce vždy těšili, neboť jim poskytly částečné zapomnění na 
neustálá příkoří. Nejznámější karneval je ten v Rio de Janeiro.  

                                                                                                                       Eliška Mráziková, 8. ročník 

.JAK PŘEŽÍT DLOUHOU ZIMU  

Pranostika říká: „V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.“ 

Letošní zima je krásná a my se z ní těšíme. O tom nikdo 
z nás nepochybuje. Jenže – co když bude dlouhá?  

Co dělat ve volném čase? 

Když není sníh moc prášivý lze stavět sněhuláky nebo iglú. 
Můžete ovšem jet s rodinou opět a zase i lyžovat nebo jet na 
běžky. A když je velká zima a zamrzne rybník, můžete jít 
bruslit. Ale rozhodně na do Zelenče – obec v těchto dnech 

rybník čistí, čili je vypuštěný.  

Kam jet? Rozhodně jeďte do hor. Nebo také můžete prozkoumat ledopády. 

Jak neonemocnět? Musíte jíst hodně vitamínů. A to nejhlavnější je být veselí.                                                                                                                              

                                                                                                                                Diana Wenigrová, 6. B 

                                                                             Internet: Karneval v Riu 
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POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ - anketa 

Dnes se v Klásk(n)ovinách ptáme na pololetní vysvědčení osmáků.  

Zajímá vás, jak jim to od září do ledna šlo? 

• Dostali jste vysvědčení – jste spokojení? 

Péťa: Ano, jsem s ním spokojená. Pocit z něj mám dobrý. 

Matěj - Ano jsem, mám vyznamenání. 

Dominik: Nejsem. 

Kamča: Ano, jsem spokojená ale příště by to chtělo, ještě něco vylepšit.  

Honza: Ne. 

Mirek: Ne nejsem spokojený, protože jsem si zhoršil fyziku.                                                                                                                             

• Co bys chtěl (a) v příštím pololetí zlepšit? 

Péťa: Chtěla bych zlepšit hlavně fyziku a ostatní předměty, ze kterých mám špatné známky.  

Kamča: Fyziku a dějepis. 

Dominik: Chci zlepšit češtinu. 

Péťa: Chtěla bych zlepšit fyziku, češtinu a angličtinu. 

Dominik: Jsem se sebou nespokojený - chtěl bych vylepšit němčinu, fyziku, češtinu. 

Honza: Potřebuji zlepšit zeměpis a matematiku.   

Mirek: Fyziku a němčinu.  
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RECEPTÁŘ Klásk(n)ovin 

Sníh za okny, v krbu hoří oheň. Ano ano, ty krásné dlouhé zimní večery! K nim 
patří jednoznačně teplý čaj a voňavý jablečný štrúdl – sedmáci nám teď prozradí, 
jak na něj! 
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PÁTEK 13. 
13. ledna byl pátek… Pátek třináctého – ten, který mnoha lidem nahání hrůzu.  

A když se podíváme do minulosti, není se čemu divit. 

Pověr o pátku třináctém 
existuje mnoho. Převažuje 
především ta, že jde o smolný 
den, který je jako stvořený ke 
katastrofám. Jenže zatímco 
některé legendy jsou doslova 
přitažené za vlasy, jiné 
tragédie se prokazatelně staly. 
My jsme si pro Vás připravili 
nejvíce známé tragédie, které 

se stali právě v pátek 13. 

DĚJINY PÁTKU 13 

Byl to právě pátek, kdy Eva dala Adamovi jablko hříchu, Ježíše Krista zase v pátek 
ukřižovali. A aby toho nebylo málo, při poslední večeři sedělo u stolu 13 lidí - tím 
třináctým byl zrádce Jidáš. Reálný základ má pověra ve 14. století. V pátek 13. října 1307 
nařídil francouzský král Filip IV. Sličný pronásledovat a mučit templářské rytíře. Od 
tohoto dne následovníci templářů považovali pátek třináctého za ďábelský a nešťastný 

den. 

KATASTROFY PÁTKU 13. 

1. Tři lidi zabila zatím nejhorší sněhová bouře, která v říjnu 2006 zasáhla americké 

Buffalo. Způsobila škody za 130 milionů dolarů a přezdívá se jí Bouře armagedonu. 

2. Jedna z nejhorší leteckých nehod se stala v roce 1972  kdy se zřítilo letadlo typu 
Fairchild letící do Santiaga s ragbyovým týmem Old Christians Club. Na palubě bylo 45 
lidí, přežilo nakonec jenom 16. Po pádu letounu museli přeživší strávit 72 dní v drsné 
divočině. Trosečníci se museli živit masem z mrtvých lidí, které jedli syrové, protože s 

ohněm se muselo šetřit.  

3. Zatím nejčerstvější je tragédie z listopadu 2015. Tehdy při sérii teroristických 
útoků v Paříži zemřelo 130 lidí, další čtyři stovky byly zraněny. 

Tyto tragédie se pouhou náhodou stali v pátek 13. I větší nehody se stali jindy než 
v pátek 13. Na závěr bych Vám ráda řekla, ať jste i příští pátek 13. opatrní, ale nedělejte 
si z toho velkou hlavu.                                                     

Lucie Čechurová 6.B                                                                                                                                                                       



[Zadejte text.] 

6 
 

A CO HEZKÉHO NÁS ČEKÁ V ÚNORU?  

Den svatého Valentýna 

• Svátek svatého Valentýna (zkráceně 

také Valentýn), se slaví v anglosaských 

zemích každoročně 14. února jako 

svátek lásky a náklonnosti mezi partnery. 

• Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a 

pohlednice s tematikou stylizovaného srdce, jako symbolu lásky. 

• Svátek je pravděpodobně odvozen od 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 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 

slavíme právě 14. února.  

                                                         

Markéta Chauturová, 8. ročník 

                              

                                                                                    Sv. Valentýn   
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Ohlédnutí za Vánocemi                                                                                                                              

ROZHOVOR O VÁNOCÍCH  

Vánoce a prázdniny utekly jako voda a už jsme zase ve škole. Abychom si připomněli 
vánoční atmosféru, máme pro vás rozhovor s Agátou Pakovou. 

Jaké dárky jsi dostala pod stromeček? - Dostala jsem lego, mobil, náušnice, peněženku 
a hřeben. 

Který z dárků se ti líbil nejvíce? - Nejvíce se mi líbila ta peněženka. 

Jaký dárek od tebe měl největší úspěch? - Šála pro tátu, kterou jsem pletla sama (tedy 
pomáhala mi babička). 

Byla jsi o vánočních prázdninách někde lyžovat? - Bohužel ne, byli jsme nemocní. 

Jak se ti celkově líbily tyto vánoce? - Byly bohaté, nečekala jsem mobil a spoustu 
dalších věcí. Byla jsem nadšená. 

V kolik hodin jsi šla spát na Silvestra? - Ve čtvrt na dvě. 

Děkuji za rozhovor.                                                                       Diana Wenigrová 

 

Letos se už tradičně po vysvědčení hrál na 

škole turnaj ve vybíjené. Jak dopadl? Pohár si 

odnesli opět deváťáci.  

 

 

A co naši šikovní florbalisté? Těm se v lednu 

dařilo také – z krajského kola „přivezli“ 

bramborovou medaili. Blahopřejeme! 
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Turnaj ve vybíjené 2017:  

 

Florbalisté v krajském kole na 4. místě:  
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ZELENEČ 

Zeleneč, jak krásná to ves,  

před rokem, včera, také dnes. 

Jak kvítek nedaleko Prahy 

roste jak růže u zahrady. 

 

Stařenka mezi poli 

už 700 let hraje svoji roli. 

Kolébka klidu a mládí,  

kam se každý rád vrátí.  

 

Přejme, ať dále září 

dalších 700 let v kalendáři. 

 Kačka Dvořáková,  9. třída 
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