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Máme za sebou první polole  letošního školního roku. Zima se 
s námi pomalu loučí, skončilo období masopustu. Věříme, že jste si 
ho užili. 

Je před námi dlouhých 40 dnů do Květné neděle, též Pašijové neděle, 
která připadá na neděli před Velikonocemi. Jistě se už na ně všichni 
těšíme. 

Pojďme si společně užít toto období, které předchází svátkům jara. 
Přeci jen - po Velikonocích už nám toho času ve škole moc zbývat 
nebude, staneme ve tře m čtvrtle . Začneme se pomalu těšit na 
všechny výlety a akce plné zábavy, které na konci školního roku 
vždycky podnikáme. 

 

Pro devátáky blížící se Velikonoce mimo jiné znamenají, že  se jim 
nezadržitelně blíží přijímací zkoušky na střední školy. Věříme, že v 
nich jistě uspějí, a přejeme jim mnoho štěs , aby se dostali na 
vysněnou školu. 

Úvodník 

JitkaÊSedláčkováÊaÊredakceÊšasopisu 

zdroj: h ps://pocestach.cz/masopust/ 
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Masopust - 21. únor 

Masopustní období začíná popeleční středou a končí Velikonocemi.  

Toto období má 40 dní. Tyto dny je půst, který by měl sloužit jako 
očista těla. Nemělo by se jíst maso a říká se: Na půst budou 
všichni z brambor a mléka růst až do Velikonoc.  

Masopust je tradice, která se dodržuje na vesnicích i v některých 
městech. V každém masopustním průvodu nesmí chybět 

medvěd , šašek, kobyla, slaměnec, bába a kominík. Každá 
tato postava něco znázorňuje. 

 

Například slaměnec, též slaměný, přináší do domu plodnost, 
proto ženu svalí k zemi. Traduje se, že sláma je symbolem 

plodnos . 

Kobyla má zase poskakovat a dupat na hnojiš , aby byla velká úroda 
a zvířata byla zdravá. 

Historické okénko—svátky, významné dny a tradice 

Hromnice aneb svátek uvedení Páně do chrámu - 2. únor 

Hromnice se staly důležitou oslavou přicházejícího jara. 
Svátek je spojen s ochranou svíce, tzv. hromničky. Chrání 
nás prý před ohněm, bouří a bleskem.  

Na většině území Čech můžeme zavítat na jarmark a zku-
sit si výrobu svíček hromniček. Svíci si můžeme nechat 
posvě t v kostele a přinese nám ochranu. 

Na Hromnice se podle tradice sklízí betlém. 
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Morana - konec března 

Vynášení Morany spadá na konec března, kdy se máme se zimou 
rozloučit. Připadá na Smrtnou neděli, která je 14 dnů před 
Velikonocemi.  

Morana je často nazývána smrtkou, zvykem je házet ji do vody  
a rozloučit se tak se zimou. Morana bývá zdobena šátkem, látkou, 
sukní a vyfouklými vajíčky na korále. 

Po odchodu zimy začíná kvést kví , např. fialky, zlatý déšť 
a sedmikrásky. Velikonoce se blíží. 

 

Historické okénko—svátky, významné dny a tradice 

Svatý Valentýn aneb svátek zamilovaných - 14. únor 

Kdysi dávno v Říme císař zakázal sňatky. Muži měli být posláni do armády a 
až poté mohli mít svatbu. 

Biskup Valentýn to nemohl snést, a tak tajně oddával ženy a muže v kostele. 
Když se to císař dozvěděl, biskup Valentýn dostal trest smr . Bylo to právě 14. 
února.   

DanÊKřeček,Ê8.B 
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Historické okénko - Mladá Boleslav v posunu času 

Rok 1600 

Mladá Boleslav byla osídlena Jednotou Bratr-
skou a stala se centrem tohoto dění. Jednota 
Bratrská měla nepřátele, a těmi byli katolíci. 
Proto se často zavíraly kostely a školy. Po odvo-
lání Ferdinanda II. z českého trůnu byla Mladá 
Boleslav pozvána na sjezd, ve kterém všechna 
královská města hovořila a hlasovala o spravo-
vání země. Na první sjezd se královská města nezúčastnila. Po druhém sjezdu se vět-
šina měst zúčastnila a zvolila si kurfiřta Fridricha, ten vládne českým zemím rok. 
Když vypukla bitva na Bílé Hoře, tak Fridrich Falcký prohrává a opouš  zemi. Trůnu 
se zmocňují Habsburkové, začíná třice letá válka. Za třice leté války Mladou Bole-
slav dobyli opakovaně Švédové.  

Po pár letech musela Mladá Boleslav povinně zapůjčit císaři 3000 kop grošů, někteří 
i 7000 grošů z vlastní kapsy. 

Náboženství v Mladé Boleslavi po Bílé Hoře bylo špatné, hlavně pro Jednotu Bratr-
skou, Kališníky a Evangelíky. Ti pak museli odejít ze dne na den. V Mladé Boleslavi 
také propukla epidemie moru (zemřelo přes 600 lidí). 

Boleslavský hrad měl být přeměněn na 
pevnost a nakonec byl hrad zbořen. 

V půlce bourání hradu lidé přestali a 
vrá li ho do původního stavu, protože 
přišel příkaz nebourat. 

 

Konec třice leté války byl pro Mladou 
Boleslav katasrofální, zvlášť když přišla 
o 40 % obyvatel (jedno z největších 
měst té doby). 
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Historické okénko - Mladá Boleslav v posunu času 

Rok 1700 

Velký celkový úpadek Mladé Boleslavi dovršil v polovině 18. stole . Důvodem byly 
slezské války, během kterých jsme byli několikrát obsazeni Pruskými vojsky. Mladá 
Boleslav byla kvůli tomu pos hnuta daněmi a inkvizicí.  V roce 1761 v Mladé Bole-
slavi vypukl ničiví požár, zasáhl téměř celé Nové a židovské město.  

 Také v Mladé Boleslavi vznikl velký rozvoj manufaktur a továren díky reformám Ma-
rie Terezie. Nově byl také založen Magistrát města. 

 Z Kosmonos bylo přestěhováno Psychiatrické gymnázium, začalo sídlit v Mladé Bo-
leslavi. 

Vznikla zde i tex lní manufaktura, která byla poté přesunuta do Kosmonos. 

Rok 1800 

Město se začalo probouzet a začal nový život. Vznikla česká čtenářská beseda 
a uskutečňovala se divadelní představení. 

Revoluční doba v Mladé Boleslavi nezamávala, ale zato policejní teror utlumil veškerý 
společenský život. Po pár letech, co se Mladá Boleslav vrá la do svobodnější 
atmosféry, dochází k obnovení umění. 

Vzniká a přibývá spolků zpěvu, čtenářů, sokola, divadel, atd. V roce 1866 proběhla 
u Hradce Králové srážka Pruských a císařských vojsk. Tak v Mladé Boleslavi začala 
krátká okupace Pruskými vojsky. Po ukončení okupace začínají vznikat poli cké strany. 

Velkým rozvojem v Mladé Boleslavi je průmysl strojírenský. 
Založili ji Václav Klement a Václav Laurin, začínají se vyrábět 
velocipedy, vzniká první Motocykl Slavia i první automobil. 

Nesmíme zapomenout na železniční trať, která se stala 
křižovatkou. Jezdilo se do Kralup, Turnova, České Lípy a do 
Nymburka. Vznikla také nová dráha do Staré Paky. 

Vznikají nové budovy jako třeba městský úřad, gymnázium, 
řemeslnická škola, rolnická škola, nová Kasárna a okresní nemocnice. 

Za veškerý tento rozvoj můžeme děkovat Národnímu obrození. 

DanÊKřeček,Ê8.B 
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Tipy na výlety 

iQ Planetárium Liberec 

Kino s vesmírnou tema kou ve 4K rozlišení. 
Můžeme se zde dozvědět o aktuálním dění 
na noční obloze a užít si skvělou filmovou 
projekci. Planetárium nabízí dva typy 
pořadů: filmy a živáky. 

U filmů nás na úvod čeká aktuální noční 
obloha. Následně nás čeká film dle výběru. 
Představení trvá přibližně 45-60 min. 

Živáky jsou unikátní živě moderované pořady z dílny místních lektorů doplněné o 
názorné experimenty. Délka programu je přibližně 60 min. 

SVĚT MEDÚZ Praha Pankrác 

Vznikl jako unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující 
život medúz s audiovizuálními efekty. Nově 
je zapsán v Guinessově knize rekordů za 
největší kulovité akvárium. 

Můžeme tu zhlédnout přes 38 akvárií, ve 
kterých je k vidění 30 druhů medúz. 

Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také 
na videomaping a unikátní atrakce. 



9 

 

Tipy na výlety 

AQUAPALACE Praha 

V Aquapalace Praha se zabaví dě  
i dospělí. K dispozici je tu vodní svět, 
ale také spa & wellness a saunový 
svět.  

Můžeme si tu užít zábavy na spoustě 
atrakcí. Je tu 20 tobogánů 
a skluzavek, vlnobi , adrenalinový 
spacebowl a také 450 metrů dlouhá 
divoká řeka, která se vine napříč 
celým areálem.  

Elefantazie - muzikál ohavné krásy 

DavidÊDrábek,ÊDarekÊKrál,ÊTomášÊBelko 

Fascinující příběh Sloního muže Josepha Merricka, který se stal ve Viktoriánském 
Londýně atrakcí obludária. Dále v muzikálu vystupují další zajímavé postavy: 
Siamské sestry Blažkovy, trojnoh Frank, divoká žena Samira, haličský obr Moyzess 
a další. 

Osudy “normálních” a “pos žených” lidí se 
propletou a znetvoření na těle se ukážou 
nicotnými, opro  zmrzačení ducha 
a utonu  naděje. Divák spolu s herci pátrá 
po tom, kde je vlastně hranice krásy 
a ohavnos .  

Představení se nám moc líbilo, donu lo nás 
k zamyšlení nad m, že lidský zevnějšek 
není to hlavní, co by se mělo posuzovat. 

Vnitřní část se dělí na Palác pokladů (ten si 
zamilují hlavně dě ), Palác dobrodružství 
a Palác relaxu.  

Aquapalace Praha se pyšní nejdelším 
tobogánem v Česku. Jedná se o tobogán 
Canyon s divokou řekou, který má 250 
metrů.  

Viděli jsme… 

Náš školní Klub mladých diváků se v prosinci vydal do Městských divadel pražských 
na představení: 

AnežkaÊHalešová,Ê8.B 
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Tradiční recept 

Masopustní koblihy 

Ingredience: 

500 g hladké mouky 

50 g másla 

30 g droždí 

40 g moučkového cukru 

4 žloutky 

1 vanilkový cukr 

1 PL citronové šťávy 

3 lžíce rumu 

250 ml mléka 

1. Připravíme si suroviny. Je dobré, po-
kud mají pokojovou teplotu. 

2. Z droždí, lžičky mouky a trochy cukru 
připravíme kvásek. Necháme vzejít. 

3. Z kvásku a zbytku surovin vy-
pracujeme hladké, vláčné těsto.  

4. Dáme kynout, dokud nezdvoj-
násobí svůj objem. 

5. Po vykynu  těsto vyklopíme 
na vál, propracujeme. 

6. Na pomoučené ploše vyválí-
me na tenký plát a vykrájíme 
větší kolečka. 

7. Doprostřed kolečka dáme 
lžičku marmelády, přiklopíme 
druhým kolečkem a vykrojíme 
menším tvořítkem na koblihy, 
aby se těsto pěkně spojilo. 

8. Necháme kynout. 

9. Mezi m co nám koblihy ky-
nou, dáme si rozehřívat olej.  

10. Koblihy v průběhu kynu  
otočíme. 

11. Když jsou koblihy nakynuté 
a olej na nízkou teplotu, aby se 
koblihy nespálily a propekly, 
dostatečně nahřátý, začneme 
pomalu z obou stran smažit. 

12. Ze zbytku těsta lze vytvořit 
motánky, které obalíme ve 
skořicovém cukru. 

Tip: 

PokudÊchcemeÊmítÊjis-
totu,ÊžeÊnámÊmarmelá-
daÊnebudeÊzÊkoblihÊbě-
hemÊkynu ÊiÊsmaženíÊ
vytékat,ÊlzeÊjeÊpomocíÊ
plničkyÊkob-
lihÊplnitÊažÊ
poÊupečení. 

JitkaÊSedláčková 
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Zamyšlení - pravidlo respektu 

Myslíte si, že se u nás na škole dodržuje pravidlo respektu? 

V posledním čísle našeho časopisu Pětka se naše redakce zamýšlela nad pravidlem 
respektu. Jak to ale vidí žáci, učitelé a pracovníci naší školy?  

Nás to zajímalo, a proto jsem se zeptala několika žáků, učitelů a jiných dospělých 
osob na tu stejnou otázku: 

,,Myslíš/myslíte si, že se na naší škole dodržuje pravidlo respektu?’’ nebo ,,Máš/máte 
pocit, že se u nás ve škole dodržuje pravidlo respektu?’’ 

A toto byly odpovědi: 

„Ne.“ 
Anonym, 7.A 
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Zamyšlení - pravidla respektu 

„Ne.“ 
JeÊtoÊjenÊmeziÊžákyÊneboÊiÊkÊučite-
lům? 
„I k nějakým učitelům.“ 

David Kočí, 9.C 

„Někdy ano a někdy ne. 
Někdy to žáci opravdu 
nerespektují a je to hod-
ně přes čáru. Ale někdy 
je to v pohodě, protože 
tu jsou i lidé, kteří to do-
držují, a mám to ráda. 

Valerie Stránská 8.B 

„Ne.“ 
     Anonym, 9.B 

„Ne.“  
Anonym, 7.A 

„Ano.“ 
      Lucie Ulmanová, 3.B 

„Někdy ano.“ 
 Anonym, 4.A 

„Říkala jsi, že je to zapeklitá otázka, 
a je, protože ta odpověď není úplně 
jednoduchá. Takhle jak je položená, tak 
by to svádělo k všeobecnění. Já jsem 
přesvědčená, že naprostá většina lidí 
na škole toto pravidlo dodržuje. To, co 
nám ale dělá problém, s čím se tak tro-
chu potýkáme, proto třeba oslovujeme 
i vás žáky, abyste nám s m pomohli, je 
to, že se najdou jednotlivci nebo malé 
skupinky dě , které tohle pravidlo ne-
dodržují. Nás to hrozně mrzí, protože 
je to takový základ naší školy, na tom 
jsme tu školu postavili, že chceme, aby 
se k sobě všichni chovali s respektem 
a úctou. To je i začátek našeho školního 
řádu. Takže jsem přesvědčená, že větši-
na lidí toto pravidlo c , respektuje 
a dodržuje, ale hodně nás trápí jednot-
livci, kteří s jeho dodržováním mají stá-
le problém.’’ 

paní ředitelka Marcela Pavlíková 
SašaÊBelasová,Ê8.C 
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ZÁBAVNÁ STRÁNKA 

Poznávačka 

___________________________________________ 

Jazykolam 

Strýc Šusta suší švestky: 

pět švestek, šest švestek, 

pět švestek, šest švestek, 

pět švestek.. 

Rébus 

pra 

Křížovka s tajenkou 

tajenka: _________________________ 

opak sklepa         

část Česka         

ovoce, bobule         

dopravní prostř.         

jízdní         

bytost s křídly         

DanÊKřeček,Ê8.B 

Poznali jste..? 

Poznali jste, co zobrazuje obrá-
zek na straně 8? :) 
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Práce žáků naší školy 


