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Editorial
Vážení a milí čtenáři,

máme tu  konečně  jaro  a  vám  se  dostává  do  ruky 
předposlední  číslo  našeho  školního  časopisu  Kavky  v 
tomto  školním  roce.  Opět  si  s  námi  připomenete  akce 
uskutečněné, vypravíme se společně do lázní Luhačovice, 
přečtete si, jak si naši prvňáčci užívali školu v přírodě a 
mnoho dalšího.

Na závěr jsme pro vás zařadili opět něco pro zábavu.

Samozřejmě  i  toto  čtvrté  číslo  naleznete  na  školních 
webových stránkách.

Přejeme vám krásné a prosluněné jaro.

Dana Machurková
šéfredaktorka

dana.machurkova@seznam.cz
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Redakční rada se představuje
 Milí čtenáři,

v tomto čísle vám představíme zbývající dva členy naší 
redakční rady.

Jirka Radoušek chodí do 4. třídy. Ve škole se mu moc 
líbí.  Nejvíce  ho  baví  matematika,  vlastivěda  a  tělocvik. 
Jeho koníčkem je fotbal,  který hraje a sleduje v televizi. 
Také ho baví hrát tenis a rád kreslí. Ve volných chvílích se 
schází s kamarády a kamarádkami na hřišti v Podolí, kde 
hrají různé hry. Má sestru Terezku, která chodí do 8. třídy. 
Má moc rád zvířata,  hlavně „psiska“ a  „kočiska“.  Také 
rád čte, hlavně o starém Římě a gladiátorech. Rád by se 
někdy  do  Říma  podíval,  hlavně  na  Coloseum  a  další 
památky.

Míša  Šimáková  chodí do třídy Z3A. Má ráda zpěv a 
tanec. Chodí do kroužku ATS Rytmic a do sboru Prážata. 
Její  oblíbenou zpěvačkou je Lucie Bílá.  Nejvíce se jí  líbí 
fialová  barva.  K  jejím  velmi  oblíbeným  jídlům  patří 
jahodové knedlíky.  Má ráda zvířata  -  kočky,  psy,  želvy, 
žabky,  lišky  a  veverky.  Má  i  oblíbené  květiny  -  fialku, 
tulipán, narcis a macešku. Až bude dospělá, chtěla by být 
prodavačkou  nebo  učitelkou.  Svůj  volný  čas  nejraději 
tráví ve školní družině.
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Události a akce ve škole
Dopravní výchova

Na  dopravní  hřiště  jsme  šli  do  jednoho  pražského 
gymnázia.  Pan  učitel  nám  říkal,  jak  se  najíždí  na 
křižovatku, kudy, kdy a kde. Pak jsme probírali dopravní 
značky  výstražné,  informativní,  doplňkové  atd.  Potom 
jsme dostali  testík,  hlasovací  strojky a dvacet  otázek.  Já 
jsem správně zodpověděl 80% a uspěl jsem.

Jirka Radoušek, Z4B

Exkurze do České televize
V  7:30  hod.  jsme měli  sraz na  recepci  školy.  Když 

jsme se  všichni  sešli,  vyrazili  jsme  pěšky  do  České 
televize, však je to kousek. V České televizi jsme navštívili 
zpravodajský  velín  a  viděli spoustu  zajímavých  věcí, 
např.  jak  se  vysílá  počasí  a  dokonce jsme  byli 
přítomni a "zažili" živé vysílání. Také jsme se byli podívat 
u zvukařů a na závěr jsme se společně vyfotili. Do školy 
jsme se vrátili plni zážitků. 

Anička Formánková a Míša Šimáková, Z3A
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Škola v přírodě - Vápenka 
Konečně tu byl  čtvrtek 21.  3.  Když se v zatáčce před 

školou  objevily  dva  autobusy,  nemohli  jsme  se  všichni 
dočkat,  až  budeme na  škole  v přírodě  v Krkonoších  na 
Vápence.
Všechny první třídy a tři třeťáci – sourozenci se těšili, jak 
se  vyřádí  na  sněhu,  kterého  bylo  na  Vápence  opravdu 
hodně.  Paní  učitelky  Miloslava  Pospíšilová,  Dana 
Machurková,  Simona  Ptáčková,  Daniela  Vašků  a  pan 
učitel  Martin  Vocílka  nám  kromě  učení  připravovali 
různá překvapení, např. úkol "přechod přes začarovanou 
louku",  závody v bobování  a  závody v  jízdě  na  lopatě. 
Kromě večerních programů, např. karneval s diskotékou, 
malování erbů, jsme měli i různé 
soutěže. Velice nás bavila soutěž 
v  praskání  balónků,  Vápenka 
má  talent  a  Miss  Vápenka. 
Historicky první  Miss  Vápenka 
se  stala  Snižanka  Žyhaljuk 
(Z1A), 1. vicemiss se stala Petra 
Jelínková  (Z1A),  2.  vicemiss 
Alice  Farářová  (Z1B)  a  Miss 
Sympatie se stala Nika Peerová 
(Z3B). 
Po týdnu nejen učení ale i radovánek na sněhu, 
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ošlehaní  mrazem  a  větrem,  jsme  se  v pořádku  vrátili 
domů a ejhle, čekaly nás další báječné dny velikonočních 
svátků. Letos nám to ale krásně vyšlo!

Nika Peerová, Z3B

Rozhovor s učitelem
Martina Medková

Jak dlouho učíte?
Učím prvním rokem.

Kolik učíte tříd?
Učím 4.A. a na AJ učím 2.A a B a také 
1.A, B a C.

Líbí se Vám na naší škole?
Ano, líbí.

Co děláte ve volném čase?
Ráda sportuji, ale třeba do kina si také ráda zajdu.

Cestujete ráda? Kam byste chtěla jet?
Ano, moc ráda cestuji. Nejvíce bych chtěla jet do města 
Abu Dhabí.

Jaká je Vaše nejoblíbenější kapela nebo zpěvak?
Moje nejoblíbenější kapela je Krištof.
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Máte domácího mazlíčka? 
Ano, mám kočku jménem Frantina.

Váš oblíbený film?
Můj oblíbený film je "Zelená míle".

Děkujeme Vám za rozhovor.

Mariana Součková, Z5B, Adéla Wimmerová, Z4B

Na návštěvě v zájmových útvarech
Prážata

My, sbor Prážata, se scházíme každé úterý od 16:00 do 
17:45 hod. ve školní učebně MUF. 
Náš sbor má zhruba 35 členů. Každý rok jezdíme na letní 
soustředění do Střelských Hoštic.
Naše  sbormistryně  se  jmenuje  Irena  Eichlerová  a  naše 
klavíristka  Tereza  Králová.  Náš  sbor  už  zpíval  se 
spoustou  zpěváků,  například  na  vánočním  koncertě 
Magdy Malé a Jana Bendiga.
O  Vánocích  míváme  opravdu  hodně 
koncertů. 
Do Prážat může chodit každý do 14 let, 
kdo rád zpívá. 
Pokračovat  pak  můžeme  ve  sboru 
Resonance, kde zpívají děti starší 14 let a dospělí. 
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Resonanci vede Míla Pospíšilová. 
Je to velmi dobrý koníček.

Mariana Součková, Z5B

ATS Rytmic slavil výhru 
na soutěži Česko se hýbe

V sobotu 2. 3. 2013 v 8:00 hod. jsme se sešli ve vestibulu 
metra Pankrác. Bylo nás tam šest: z 2.A Lenka a Ivetka, ze 
3.A já,  ze  4.A Sára a  také naše trenérka a vychovatelka 
Dana s paní učitelkou Královou. Jeli jsme metrem a pak 
přestoupili na tramvaj a vystoupili na Petřinách, kde už 
na  náš  čekaly  další  dvě  dívky  z  našeho  týmu:  Leyla  a 

Eliška.  Všichni 
společně  jsme  pak 
vešli  do  veliké 
budovy,  kde  jsme 
nejdříve  nahlásili 
náš  příchod,  dostali 
jsme  k  dispozici 
vlastní  šatnu  a  tam 
jsme se převlékli do 

dresů.  Dana  nás  pak  nalíčila  a  upravila  vlasy,  aby  při 
vystoupení držely. Pak jsme se šli dívat na zkušenější děti, 
které už na soutěže jezdí pravidelně. Po krátké přestávce 



Strana 10 – Poznáváme naší vlast

v programu jsme na řadu šli jako první z naší kategorie a 
to  s  choreogragií  "Děti  ráje".  Po  tom,  co odtančilo  ještě 
dalších pět týmů z naší kategorie, nás dostala na starosti 
paní učitelka Králová, protože naší trenérku Danu si i s 
ostatními  jinými  trenéry  zavolala  porota  do  kanceláře. 
Když se k nám Dana asi po půlhodině vrátila, zavolala si 
nás  a  řekla  nám,  že  už  zná  výsledky  dnešní  soutěže. 
Chvíli  nás  napínala,  ale  pak  nám  pošeptala,  že  jsme 
vyhrály!!! A tak v sobotu 1. června 2013 jedeme na velké 
celorepublikové finále, které se koná v pražské O2 aréně. 
Po soutěži jsme s radostí vyrazili zpátky za rodiči. 

Anička Formánková, Z3A

Poznáváme naší vlast
Lázně Luhačovice

O prázdninách jezdíme s rodiči k babičce do Luhačovic, 
jak  my  říkáme:  „do  Luha“.  Cesta  vlakem  trvá  z Prahy 
přes čtyři hodiny. Trať v Luhačovicích končí, takže koleje 
vedou ke zdi, a pak už nic.
Luhačovice  jsou  především  lázně.  Najdeme  zde  pět 
hlavních  léčebných  pramenů  (Vincentka,  Ottovka, 
Alojska,  Sv.  Josefa  a  Dr.  Šťastného)  a  několik  dalších, 
méně důležitých (Amandka, Elektra, Jaroslava atd.). Tato 
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"slaná voda“ mi dříve moc nechutnala, ale dnes se na ni 
vždy těším. 
Lázeňští  hosté  tráví  čas  léčebnými  procedurami  a  také 
procházkami po kolonádě. Ta je dlouhá necelý kilometr 
a leží  v úpatí  krásného parku.  Ten je  ideální  pro  krátké 
i delší procházky.

V  Luhačovicích 
najdeme  také 
spoustu  památek. 
K nejhezčím  patří 
Jurkovičův dům. Je 
zdobený 

červenými proužky ze dřeva a je jiný, než všechny domy, 
které znám. Luhačovice jsou ale zajímavých domů plné. 
Například Sluneční lázně, vila Jetřabí či Lázeňský dům.
Nedaleko  lázní  je  velká  přehrada.  Někdy  ji  celou 
objedeme na kole,  jindy se po ní plavíme na lodičkách. 
Hned u přehrady je  nové koupaliště  s tobogánem.  Tam 
trávíme teplé a slunečné dny. 
Někdy  však  zůstáváme  na  naší  zahradě,  kde  máme 
prostor na jízdu na kolečkových bruslích a na kole. Také 
hrajeme  badminton  nebo  karty,  jindy  si  čteme 
a povídáme.  Babičce  pomáháme  s pletím  záhonů 
a hrabáním  posekané  trávy.  Jsou  to  prostě  perfektní 
prázdniny, ani moře nám vlastně nechybí.

Nika Peerová, Z3B
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České osobnosti
Jan Koller
Jan  Koller  je  fotbalový  útočník 
a bývalý  člen české  reprezentace. 
V současnosti  hraje  za  tým  TJ 
Smetanova  Lhota.  Předtím 
působil  v klubu  AS  Cannes  ve 
třetí  francouzské  soutěži 
a v ruském  týmu  Křídla  sovětů 
Samara.  S pětapadesáti  góly  je 
nejlepším  střelcem  české 

i československé  reprezentace.  Se  stoosmdesáti 
vstřelenými  brankami  je  na  děleném  čtvrtém  místě 
v klubu  ligových  kanonýrů.  Se  svými  fyzickými 
parametry byl v zápasech vážnou hrozbou pro obranu.

Jirka Radoušek, Z4B

Wikipedie.org [online]. c2013 [cit. 16. dubna 2013]. Dostupný na World Wide Web: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Koller

Lucie Bílá
Lucie  Bílá,  vlastním  jménem  Hana  Zaňáková,  se 

narodila v Otvovicích 7. dubna 1966. Zpívat se učila už 
v Lidové škole umění. Vyučila se dámskou krejčovou. Pak 
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zpívala v kapelách Arakain a Vitacit.
Začala chodit s Tomášem Holým, který jako dítě hrál ve 
filmech "Jak dostat tatínka do polepšovny", "Pod jezevčí 
skálou",  "Jak  vytrhnout  velrybě  stoličku".  Bohužel  měl 
autonehodu, při které zemřel. 
V 80. letech Hanku objevil producent Petr Hannig, který ji 
vymyslel  pseudonym  "Lucie  Bílá"  a  napsal  ji  hity  jako 
"Neposlušné  tenisky"  a  "Horší  než  kluk".  Poté  začala 
vystupovat v muzikálech, hrát ve 
filmech  a  vydala  několik 
sólových alb.
Několik  let  po  sobě  vítězila 
v pěvecké anketě Český slavík.
V roce 1995 se jí narodil syn Filip, 
jehož  tatínkem je  hudebník  Petr 
Kratochvíl. Po rozvodu s Petrem 
Kratochvílem  se  ještě  dvakrát 
provdala  za  hudebníky 
Stanislava Penka a Václava Noida 
Bártu.  Ani  tato  manželství  však 
dlouho nevydržela.
Od  roku  2010  je  porotkyní  v  pěvecké  soutěži  "Česko 
Slovensko má talent" 

Míša Šimáková, Z3A
Wikipedie.org [online]. c2013 [cit. 1. dubna 2013]. Dostupný na World Wide Web: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lucie_B%C3%ADl%C3%A1
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Sport
Karate

Karate je japonský bojový sport. Toto bojové umění se 
díky svému čínskému původu nazývalo původně „čínská 
ruka“. To byl i původní význam znaků, kterými se karate 
v  Japonsku  označovalo.  Moderní  mistr  tohoto  umění 
Gičin Funakoši, který zemřel v roce 1957 ve věku 88 let, 
změnil  znaky  tak,  že  doslovně  znamenaly  „prázdná 
ruka“. Funakoši však zvolil tyto znaky i pro jejich význam 
v  zenbuddhistické 
filozofii:  „stát  se 
prázdným“.  Pro 
mistra  bylo  karate 
bojovým  uměním, 
ale  bylo  také 
prostředkem tvorby 
charakteru.  Napsal: 
„Jako  lesklý  povrch  
zrcadla odráží vše, co  
je před ním, a jako se  
tichým  údolím  nese  i  slabý  zvuk,  tak  musí  žák  karate  
vyprázdnit ze své mysli sobectví a zkaženost při úsilí vhodně  
reagovat na cokoli, s čím se může střetnout". Toto je význam 
kara, neboli „prázdný“, v karate.
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Existuje mnoho stylů karate, mezi nejznámější patří:
• Shotokan
• Shito-ryu
• Goju-ryu
• Wado-ryu

• Shorin-ryu
• Uechi-ryu
• Kyokushin
• Budokan

Jezdí  se  na  závody,  kde  se  závodí  v kata  a  v kumite. 
V kata závodníci předvádějí jednotlivé sestavy a v kumite 
bojují mezi sebou. Karatisti nosí kimono zavázané páskem 
s barvou podle umění karatisty.

Matyáš Toušek, Z3A
Wikipedie.org [online]. c2013 [cit. 19. února 2013]. Dostupný na World Wide Web: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karate

Kultura a umění
Muzikál Děti ráje

Představení, které 
pravidelně končí 
aplausem ve stoje. 
Představení, kde si diváci 
zpívají s herci. To jsou 
Děti ráje. 
Muzikál  Děti  ráje napsal 

herec Sagvan Tofi, kterého v představení po letech znovu 
doprovází jeho někdejší kamarád do deště Lukáš Vaculík. 
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Příběh
Parta maturantů na konci 80. let tráví svůj volný čas po 
diskotékách.  Těm  kralují  dva  DJ’s  Tom  a  Stanley.  Jen 
romantik Michal  se kolektivu vymyká.  Píše  zamilované 
básničky  a  skládá  písničky.  A  tajně  miluje  svoji 
spolužačku Evu. Když se jedné noci setkají, Eva jeho city 
opětuje.  Michal  má však druhý den odjet  do zahraničí. 
Zamilovaný pár se domluví na tajném útěku. Avšak Evině 
kamarádce Kájině se to  nelíbí  a  tak jejich plán překazí. 
Michal odcestuje do Austrálie a Evě nezbývá nic jiného 
než na něj co nejrychleji zapomenout. 
Po dvaceti letech se Michal vrátí z Austrálie a znovu se 
setkává se  svou dávnou láskou Evou.  Oba mají  sice již 
svůj život, Michal má syna Mickeyho a Eva dceru Báru, 
ale jejich vzájemné city se opět probudí. Současně se do 
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sebe zamilují i jejich děti, Bára a Mickey... 

Celý  příběh  doprovázejí  nezapomenutelné  písničky 
Františka Janečka a Michala Davida z 80. let, které všichni 
důvěrně  známe  a  které  tak  nějak  nestárnou.  Při 
závěrečném medley přiběhnou herci  do hlediště a mezi 
diváky i s diváky tančí.

Premiéra muzikálu proběhla 14. listopadu 2009. Muzikál 
se  střídavě  hraje  v Praze  a  v Bratislavě.  Všechna 
vystoupení jsou vždy plně a dlouho dopředu vyprodaná. 
Délka představení je 3 hodiny a 40 minut.

Dana Machurková
šéfredaktorka

Detiraje.cz  [online]. c2009-2011 [cit. 4. června 2013]. Dostupný na World Wide Web: 
http://www.detiraje.cz/

One Direction
One  Direction  je  britsko-irská  chlapecká  hudební 

skupina,  kterou  tvoří  pět  členů:  Niall  Horan,  Louis 
Tomlinson,  Liam  Payne,  Zayn  Malik  a  Harry  Styles. 
Skupina  se  dala  dohromady  v  X-Factoru,  který  byl 
pořádán ve Velké Británii v roce 2010. Kluci tehdy skončili 
na 3. místě. Do soutěže se sice přihlásili jako jednotlivci, 
ale v průběhu soutěže je porotci dali dohromady a nově 
vzniklá  skupina  pak  s  písní  "Torn" postoupila  do 
semifinálových kol. Od prosince 2011 do července 2012
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absolvovali  své 
první  turné  "Up 
All  Night  Tour". 
Od  února  2013 
probíhá  jejich 
samostatné 
druhé  turné 
"One  Direction 
2013  World 
Tour",  v rámci 
kterého mělo být 
i  pražské 

vystoupení. Z toho ale prozatím sešlo. 
Adéla Wimmerová, Z4B

Blog.cz  [online]. c2013 [cit. 17. dubna 2013]. Dostupný na World Wide Web: http://iheart-
onedirection.blog.cz/
Hudebniskupiny.cz  [online]. c2013 [cit. 17. dubna 2013]. Dostupný na World Wide Web: 
http://hudebniskupiny.cz/one-direction
Wikipedia.org  [online]. c2013 [cit. 17. dubna 2013]. Dostupný na World Wide Web: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/One_Direction
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Ze světa zvířat
Lvi - potrava a lov

Lvi loví většinou společně. Jedna část smečky se skrývá 
a druhá se kořisti ukáže a dokáže ji vehnat svým druhům 
přímo  do  cesty.  Samice  uloví  až  tři  čtvrtiny  veškeré 
potravy smečky. Samci se přiživují  na kořisti  lvic anebo 
i jiných predátorů. Při zabíjení velké kořisti je ale jeho síla 
nenahraditelná. Lvi se také ke kořisti umí neslyšně plížit, 
anebo  skrytě  čekají  na  procházející  oběť.  Pak  prudce 
zaútočí (podle některých zdrojů dokáže běžet až 80 km/h) 
a  kořist  pronásledují  jen  zřídka  víc  než  100  metrů.  Po 
dostižení  oběti  ji  sráží  na  zem  tlapou  nebo  se  velkým 
skokem dostane  na  hrdlo,  kde  se  zakusuje.  Oběť  zabíjí 
nejčastěji  udušením. Menším zvířatům někdy zlomí vaz 
nebo páteř a tak je smrt rychlejší. Některé lví smečky se 
specializují  na  lov  velké  kořisti.  Běžné  kořisti  lva  jsou 
kopytníci,  ptáci,  plazy  a  malí  savci.  Lví  samec  dokáže 
spořádat na posezení až 45 kilogramů masa a pak několik 
dní  tráví.  Při  žrádle  má  přednost  dospělý  samce  před 
lvicemi a lvíčaty.

Jirka Radoušek, Z4B
Wikipedia.org  [online]. c2013 [cit. 19. února 2013]. Dostupný na World Wide Web: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lev

http://hudebniskupiny.cz/one-direction
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Různé
Velikonoce

Velikonoce  patří  k  základním  křesťanským  svátkům. 
Název  Velikonoce  je  odvozen  od  Velké  noci,  kdy 
ukřižovaný  Ježíš  Kristus  vstal  z  mrtvých.  V současné 
době  jsou  Velikonoce  spojeny  s oslavou  přicházejícího 
jara.

Velikonoční týden:
Škaredá středa -  vymetají se saze z příbytků a nesmíme se 
na sebe mračit.
Zelený čtvrtek –  jíme zelenou stravu, abychom byli zdraví, 
např. špenát. Můžeme zacinkat penězi, aby se nás držely 
po celý rok.
Velký pátek – připomínáme si den smrti Ježíše Krista. Je to 
postní den, nejíme maso.
Bílá  sobota –  uklízíme,  pečeme  mazance  a  beránky, 
pleteme pomlázky a barvíme vajíčka.
Boží  hod  velikonoční -  je  vždy  první  neděli  po  prvním 
jarním úplňku. Provádí se svěcení velikonočních pokrmů 
- beránek, mazanec, vejce, chleba, víno.
Velikonoční pondělí  – je den hodování. Chlapci chodí dům 
od domu za  děvčaty  s  pomlázkami  z  vrbového proutí. 
Chlapci  dívky  „šlehají“  proto,  aby  byly  zdravé,  pilné 
a veselé po celý rok. Předávají jim tím svěžest, mladost,
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 ohebnost,  mládí 
a zdraví.  Slečny 
jim  za  odměnu 
darují  malovaná 
vejce  a barevné 
pentle.  Vejce  se 
stalo  symbolem 
Velikonoc,  je  totiž 
symbolem  nového 
života.

Adam Hubený, Z3A
eTescoma.cz  [online]. c2013 [cit. 10. března 2013]. Dostupný na World Wide Web:
http://www.etescoma.cz/velikonocni-zvyky-a-tradice-214366
Vitajtedoma.cz [online]. c2013 [cit. 10. března 2013]. Dostupný na World Wide Web: 
http://www.vitejdoma.cz/rodina/rodina.6/velikonocni-svatky-zvyky-a-tradice.5307.html

Apríl
Už Vás  někdo  nachytal  1.  dubna  aprílovým  žertem? 

Aprílové  žertíky  si  lidé  vymýšlí  skoro  na  celém  světě. 
Není to jen česká tradice.
O  původu  tohoto  zvyku  není  moc  záznamů.  První 
informace o aprílových žertíkách pochází z roku 1690. Na 
konci 18. století byly zprávy o „aprílovém dovádění" už 
častější,  kdy se  lidé posílali  navzájem,  aby koupili  či  si 
u někoho vypůjčili neexistující věci, např. bublinku do 

http://www.etescoma.cz/velikonocni-zvyky-a-tradice-214366
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vodováhy,  ohýbač  na  cihly,  mezery  na  žebřík,  ohýbač 
zatáček nebo červené hřebíky.
V současné době se aprílové žertíky šíří pomocí mobilů, 
rádia,  televize či  internetu.  Většinou jde o tzv.  zaručené 
zprávy. Např. britský deník The Sun otiskl zprávu, podle 
níž se chce nechat francouzský premiér Sarkozy zvětšit. 
Radio  Frekvekvence  1  odvysílala  v rámci  dopravního 
zpravodajství  informaci,  že  Legerova  ulice  v Praze  je 
ucpaná. Ulice pak zaznamenala snad nejmenší vytíženost 
ve svých dějinách.

Adam Hubený, Z3A
Cesketradice.cz  [online]. c2013 [cit. 1. dubna 2013]. Dostupný na World Wide Web:
http://www.ceske-tradice.cz/tradice/jaro/april/_zobraz=april---historie-a-puvod-zvyku

Čarodějnice
Čarodějnice  se  slaví  30.  dubna a  je  to  Filipojakubská 

noc. Jedná se o velmi starý zvyk a slaví se tím, že se zapálí 
oheň a nad oheň se upálí 
hadrová čarodějnice. Lidé 
věřili,  že  tuto  noc  mají 
čarodějnice  slet.  Na 
ochranu  před 
čarodějnicemi  se  na 
vyvýšených  místech 
zapalovaly ohně. 
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K tomuto pálení se přidávaly na českých vesnicích i další 
zvyky,  které  měly  např.  zvýšit  úrodu  (vyhazování 
zapálených  košťat)  a  zajistit  mládí  a  plodnost 
(přeskakování ohně).
Není známo, od kdy se začal svátek slavit.  Dříve si lidi 
mysleli,  že  noc  z 30.  dubna  na  1.  května  se  stává 
magickou,  že  se  otevírají  skály  a  vydávají  své  poklady. 
Svátek se slaví po celé Evropě.

Adam Hubený, Z3A
Trebonsko.cz [online]. c2013 [cit. 1. dubna 2013]. Dostupný na World Wide Web: 
http://www.trebonsko.cz/paleni-carodejnic
Wikipedia.org [online]. c2013 [cit. 1. dubna 2013]. Dostupný na World Wide Web: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1len%C3%AD_%C4%8Darod%C4%9Bjnic

Státní svátek 1. května
Když se řekne "první máj", ti mladší z nás si tento den 

spojí s polibky pod rozkvetlým stromem. Ti starší si zase 
připomenou povinné oslavy minulého režimu.
Tento  den  se  totiž  již  od  roku  1886 slaví  mezinárodní 
dělnický svátek, tzv. Svátek práce. Vše tehdy odstartoval 
požadavek  Americké  federace  pracujících  na 
osmihodinovou pracovní dobu. 1. května vypukla na její 
podporu  v Chicagu  velká  dělnická  stávka.  Při  střetu 
demonstrantů  s  pořádkovými  silami  pak  přišlo  o  život 
několik stávkujících v důsledku policejní palby. Svátek se 
tedy slaví na paměť dělníků, kteří tehdy přišli o život.

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bln%C3%ADk


Strana 24 – Různé
V českých zemích  se  poprvé  tento  svátek  slavil  v  roce 
1890 na Střeleckém ostrově v Praze.

Adéla Wimmerová, Z4B
Wikipedia.org [online]. c2013 [cit. 2. května 2013]. Dostupný na World Wide Web: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_pr%C3%A1ce
Asistenka.cz [online]. c2013 [cit. 2. května 2013]. Dostupný na World Wide Web: 
http://www.asistentka.cz

Státní svátek 8. května
Na 8. května připadá jedna z hlavních událostí historie 

nejen  ČR  ale  i  Evropy.  Právě  na  8.  května  roku  1945 
připadá  ukončení  2.  světové  války.  Stalo  se  tak  díky 
kapitulaci  Německa.  Pokud  se  podíváme  do  dějin 
tehdejšího  Československa,  tak  5.  května  vypuklo  na 
základě celoevropských událostí Pražské povstání.  O tři 
dny později - 8. května bylo podepsáno příměří a ústup 
jednotek  Wermachtu  z  našeho  území.  Za  období 
socialismu jsme tento den slavili  až 9. května, kdy byla 
osvobozena Praha Rudou armádou, ale v porevolučních 
dějinách  naší  země,  se  tyto  oslavy  přesunuly  zpět  na 
datum 8. května, neboť dnes již víme, že část naší země 
osvobodili Američané.
Může se to zdát zvláštní, ale v prvních poválečných letech 
nebyl v Československu konec války ani státním svátkem, 
dokonce ani dnem památným nebo významným. Ne, že 
by si Češi a Slováci konce nacistického panství nevážili, 
spíše se politická reprezentace nemohla shodnout na tom, 
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které datum je k oslavám nejvhodnější.
Adam Hubený, Z3A
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Anekdoty
Ptá se paní učitelka Pepíčka: "Co by se ti stalo, kdyby ti 
upadlo ucho?"
"Neslyšel bych", odpovídá Pepíček.
"A co by se ti stalo, kdyby ti upadly obě uši?"
"Neviděl bych."
"Jak to?" ptá se udiveně paní učitelka.
"Protože by mi spadly brýle."

Kolja, Z5A
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