
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                         

                                                   

                                       
                                            

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

                                          
Valentýn je mužské jméno 
latinského původu, 
pocházející z výrazu valens, 
tj. zdravý, silný. Jeho ženskou 
obdobou je Valentina. 

V českém 

občanském kalendáři má  svátek 14.2., na který 
připadá anglosaský Den svatého  Valentýna. 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 Lupercalia splynul s oslavami 
mučednictví svatého Valentýna a vznikl romantický 
svátek. 

  (upravila  z Wikipedie  Kristýna Minaříková, 7.A)                -
2-    (foto David Švestka, 6.)      

VALENTÝN 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Den_svat%C3%A9ho_Valent%C3%BDna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_%C5%98%C3%ADm
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.


VÝCVIKOVÝ KURZ 
 

  

 

  
Světle modré družstvo  Oranžové družstvo 

  
Žluté družstvo   Tmavě zelené družstvo 

  
Svítivě zelené družstvo  Červené družstvo 

   

     KRKONOŠE 

VELKÁ ÚPA 

17. 1. do 24. 1. 2014                   

2. – 9. ročníky                            
Tmavě modré družstvo             -3- 



 PŘESMYČKY 
 

l k s á a 

     

 r d s e c  

     

              A l ť b u    (pták) 

     

 č e r e v n á  

       
                                                                (text Andrea Pleyerová,7.A) 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

(obrázek 

Tereza 

Šobková, 7.A) 
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Stračí poklad 
Žila, byla, jednou jedna straka. Jako 

ostatní straky kradla blýskavé věci. No, 

kradla, straky za to nemůžou. Jakmile vidí 

blýskavé věci, tak je musí mít.  Jednoho 

dne se straka chtěla proletět. Slyšela lidi, 

jak si povídali o blýskavých věcech. Jak 

jsou pěkné a když jich máte hodně, jste 

nejlepší. Po tomhle rozhovoru straka 

letěla pryč a pořád ji to vrtalo hlavou. A jak letí, najednou uvidí lesklou 

věc. Hned jí sebrala a takhle to pokračovalo dál a dál, až straka 

nashromáždila velké bohatství. Už se ani do hnízda nevešla. Musela si 

postavit ještě jedno. Měla víc zlata než král všech strak! Žádná straka už 

se s ní nebavila, všichni jí měli za blázna. Žádná straka totiž nikdy tolik 

bohatství neshromáždila. Naší strace to bylo hrozně líto, že nemá 

žádné kamarády. Dny plynuly a plynuly a straka byla pořád sama, až 

přišel Svatý Valentýn. Když se straka večer vracela domů, spatřila ve 

svém hnízdě jinou straku. Přiletěla k ní ještě blíž a zjistila, že je to stračí 

kluk jménem Stračák, znala ho už od školy. „Co tady děláš Stračáku?“ 

zeptala se straka. „Je přece Valentýn, tak jsem 

ti přinesl kytičku“, řekl ji Stračák. Straka byla 

tak šťastná, že si na ní vůbec někdo vzpomněl. 

A tak shodila celý svůj poklad na zem a 

hluboko ho zahrabali. Se Stračáčkem zůstala 

v druhém hnízdě dodnes. Zkuste se schválně 

někdy podívat na zem,  jestli tam neleží stračí 

pírko. Pokud ano, může být pod ním schovaný 

stračí poklad!       (Tereza Pefková, 7.A)

                         -5- 

POHÁDKA 
 



SPOJOVAČKY 
 

 
 

  S     J    Á    R   R 

  K    L   I    S   Ů 

  V    R   O    K    Ž 

  Ě     A   U    D    E 

  T     M   O   C    M 

  C     M    I    N    Y 

  E      S    Á    L    Š 

VYŠKRTEJ: SÁL, KVĚT, MOC, MYŠ, RŮŽE, MINY,LIS, JÁ,      

ROK, AU.                                                                                                         
-6-            (Katka Kopecká, 5.A)                    



 

 

Potkala mě láska, 

už odejít jí nenechám, 

nejkrásnější pohádka, 

protože Tebe mám. 

 

Jsi moje štěstí krásné, 

jsi celý život můj, 

s Tebou je vždy nebe jasné, 

vždy si tohle pamatuj. 

Krásného Valentýna 

    
  (Monika Sládková, 5.B;  obrázek Katka Kopecká 5.A)                    
                             

    -7- 

PŘÁNÍČKO 



                                                                                                                                                                           

 

VYLUŠTI  RÉBUS  Z MŘÍŽEK 

 

 
 

 ( Vladimír Zázvorka, 6.) 

-8-   

RÉBUS 



 

  

Ara, je pestře zbarvený pták z čeledi  papouškovití.  Je jedním 

 z největších  a nejnápadnějších  ve své čeledi. 

Jeho přirozeným biotopem  jsou tropické deštné 

lesy, savany a plantáže. Tento nejznámější pták  

z  jihoamerických papoušků je silně ohrožen 

vyhubením. Příčinou je především  zničení velké 

části tropického deštného lesa, biotopu, ve kterém 

žije, a odchyt obrovského množství mláďat  

z  hnízd. Ta obchodníci se zvířaty prodávají za 

vysoké ceny. Ve volné přírodě se ary vyskytují v 

jižním Mexiku, Střední Americe a samozřejmě 

také v severní části Ameriky (Bolívie, Peru, Paraguay, Brazílie a deštné 

pralesy v okolí Amazonky). V některých oblastech svého původního 

výskytu  byl však již vyhuben.  Ara žije v trvalém páru a pohybuje se 

obvykle v párech  nebo rodinných skupinách až do 20 ptáků. Samec a 

samice se sdružují u svých hnízd a létají v jejich okolí vždy společně. 

Vzájemnou  náklonnost si mezi sebou prokazují 

především probíráním  peří. Jakmile se dva 

jedinci spárují, je už velmi obtížné spatřit  je 

samostatně, samozřejmě kromě období,  kdy 

samice musí sedět na snůšce. Vzájemná 

náklonnost  těchto ptáků v páru je  podivuhodně 

veliká.  Ara se v zajetí může dožít až 75 let. Ve 

volné přírodě se jeho typická délka života 

pohybuje okolo 40 až 50 let.    

 

 Zajímavost:  
Jsou známy případy, kdy po úhynu 

jednoho ptáka z páru brzy umírá také jeho partner!!!!!  

(upravila text Dagmar Klauzová, 7.A; zdroj 

encyklopedie Zvíře)     

         -9- 

ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Papou%C5%A1kovit%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tropick%C3%BD_de%C5%A1tn%C3%BD_les
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pta%C4%8D%C3%AD_hn%C3%ADzdo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zv%C3%AD%C5%99e


SPOJOVAČKA 
 

 

 

SPOJ ČÍSLA OD 1 DO 23 
(Barbora Melčová, 6.)  

 

 

 

SPOJ TEČKY      (Katka Kopecká, 5.A) 
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VÝHERCI 
Ceny vylosovaným výhercům soutěže minulého čísla byly předány. 

 
 

  
                           

                           
               -11- 



                                         HÁDANKY 
 

Máš to pořád v sobě, ale nevidíš to na 

sobě. Kdybys to neměl, tak bys umřel. 

Co to je? 

 R   E 
 

Je pořád u tebe, má tě rád a přesto to 

není táta. Kdo to je?? 

K   A   D 
 

Je neviditelná, není hmatatelná a není 

to vzduch. Co to je? 

 Á   A 
 

(Jan Červenka, 4.B) 
 

-12- 



                                    OMALOVÁNKY 

    

Valentýnský Méďa se moc těší, až ho právě Ty 

vybarvíš. 
 

 

 

 

 

     

(Tereza Poštulková, 7.A) 

1-tmavě hnědá     2-světle hnědá nebo béžová    3- červená nebo růžová 

 

  -13- 



 

 

 

Pomůžeš najít cestu milencům? 
         

(David Veltruský 
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       BLUDIŠTĚ 
 



SUDOKU 
 

   
 

 

6   8 4     9     

    3 9 2     5 8 

  9 1 8       2   

  5   2 6         

1 8   3   9   4 7 

        4 7   6   

  7       2 4 1   

8 1     9 3 5     

    5     4 3   9 

(Kristýna Ručková, 6. ) 

        5 7   6   

  8 2   9   7     

  5   6 4 2       

    4 1   5   8 7 

  9   4 7 8   2   

7 3   2   9 5     

      5 2 4   3   

    3   8   1 5   

  2   9 1         
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HOROSKOPY 
     
 

  Hlavní znamení měsíce-Vodnář (21.1-20.2.) 
 
Beran - Vše se snaž řešit v klidu, ten je klíč k úspěchu. 
 
Býk - Budeš doslova hýřit novými nápady. 
Blíženci - Ve společnosti kamarádů se budeš cítit jako ryba ve 
vodě. 

 
Rak - S úsměvem a dobrou 
náladou budeš přitahovat 
ostatní jako magnet. 
  
Lev - Neboj se vyjadřovat své 
pocity. 
  
Panna - V únoru zažiješ velké 
překvapení. 
  
Váhy - Někde kolem tebe je 
příležitost se blýsknout. Tak ji 
nepromeškej. 
  
Štír - Na cestě je nějaká 
důležitá zpráva. 
Střelec  - Chceš-li si něco 
koupit, teď je ta nejlepší doba. 

 
Kozoroh - Tento měsíc stojí hvězdy na tvé straně. 
 
Vodnář - Rozšiř si své znalosti a dosáhneš obdivuhodných 
výsledků. 
 
Ryby - Nezapomínej na odpočinek, pusť si třeba tvou oblíbenou   
písničku.    (text i obrázek Tereza Šobková, 7.A) 
 -16- 



VTIPY 
 

            
 

Žena se probudí na Den svatého Valentýna a 

oznamuje nadšeně svému choti. „Právě se mi 

zdálo, že jsi mi na Valentýna věnoval perlový 

náhrdelník. Co myslíš, že to znamená?“ S jistotou 

v hlase muž prohlásí: „To se dozvíš dnes večer.“ 

Večer muž přijde domů s malým balíčkem a 

slavnostně jej předá ženě. Žena jej dychtivě otevře 

a najde knihu s názvem: Význam a vykládání snů. 

„Proč se ten Pepa ještě neoženil?” 
„Stále ještě čeká na svůj ideál.” 

„A jaký je jeho ideál?” 
„Taková, která by si ho chtěla vzít!”  

          (Vladimír Zázvorka, 6.; Karolína Soukupová, 5.A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

(foto 

David Švestka, 6.)                                           -17- 



OSMISMĚRKA 
 

    
                             
 

B O N B Ó N Y 

L J A K M Ů Y 

Á A Z L Ý K J 

S Y S L A B S 

K R O K M Y Y 

A M Á J A U N 

M Ů J Č E T K 

 
 
   

Vyškrtej slova ve všech směrech. 
BONBÓNY, LÁSKA, LASKAT, JAK, KAKY, MŮJ, SYSLA, 
SYN, MY, MÁJA-(JMÉNO ŽENY), ZLÝ 

TAJENKA: 

 

A pamatujte, milujte, abyste byli milováni. 

                                    (Jiří Chochola, 7.A) 
  -18-                                                        



                                                               
 

Spoj anglické slovo s obrázkem a   
přiřaď správné písmenko (český výraz) 

 

1.HEART   

 

2.PRESENT  

 

3.CANDY 

 

4.FLOWER 

 

5.MAUTH 

a) bonbon          b) srdce                                       c) pusa    

d) dárek             e) květina               

                           (autorka Veronika Provinská, 5.B)              

(Správně: 1.b,2.d, 3.a, 4. e,5.c )            -19- 

ANGLIČTINA 



Školní časopis POŠKOLÁČEK 

vydává 1x měsíčně 

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 

 

www.2zskladno.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  lednu se prodalo 104 výtisků. Celkem bylo odevzdáno 45 soutěžních 

odpovědí, z toho 44 správných. Redaktoři z nich vylosovali 3 šťastné 

výherce: 

       Kristýna Kolouchová        (1.A) 

                 Nela  Kolbuchová        (1.B) 

                           Barbora Madiová         (2.B) 
+ 5 žáků bylo vyhodnoceno i odměněno ve výtvarné soutěži za 

leden. 

GRATULUJEME!!! 
 
 

Číslo vydání: 5 

Měsíc: únor 

Ročník vydávání: 12. ročník 

Náklad: 120 výtisků 

Počet stran: 20 

Cena: 12,- Kč 

Cena při předplatném: 10,- Kč 

Výsledky soutěže 
z 4.dílu 



Soutěžní otázky 

 
1. Kdy se slaví Valentýn? 

____________________________ 

 

2. Napiš 3 tvoje oblíbené sladkosti. 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

3. Co se dělá na Valentýna? 

______________________________ 

 

4. Máš rád/a svátek Valentýna? 

 

______________________________ 
  

 

 

Jméno:_________________________ 

 

Třída: ________________ 
    (vytvořily Monika Sládková, 5.B; Eliška Furchová, 6.) 



Nakresli  „Valentýnské  srdíčko“                            
 
 

                                                      

 

 
 

 


