Říjen 2019

Po teplém září zle se říjen tváří.

Číslo VII.

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.

Ročník 4

Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.

Den české státnosti
Na začátek podzimu, v září, se vždy
děje hned několik zajímavých událostí.
Nejdůležitější je asi návrat školáků do
lavic, ale hned na konci září, konkrétně
28., slavíme svátek zvaný Den české
státnosti, takže máme zase volno.

Ale proč zrovna tento den slavíme
svátek?
Co tento svátek znamená?
A od kdy se slaví?

Vám, kteří neznáte odpovědi na tyto otázky, je ráda stručně (protože
pokud by vás tohle téma zajímalo, více si můžete vyhledat na internetu)
zodpovím.

Každý rok si tento den připomínáme smrt svatého Václava, což byl český
kníže a jeden z prvních Přemyslovců. Kníže Václav žil na počátku 10.století
a zemřel asi v roce 935, kdy ho nelítostně zavraždil jeho bratr Boleslav ve
Staré Boleslavi na svém sídle u dveří kostela.
Tento čin byl velmi odsuzován, protože nejen že se jednalo o bratrovraždu,
ale také o porušení zákonu pohostinnosti.

Svatý Václav byl pro naši vlast důležitý - dodnes je symbolem českého
státu a jeho přemyslovské tradice, hlavním patronem České země, bývá
zobrazován s kopím a s praporem, také s mečem a štítem s vyobrazením

svatováclavské orlice. Václav byl velmi pozitivně hodnocen především pro
svou zbožnost a šíření křesťanství, ale také díky udržení nezávislé české
státnosti, a to i v nelehkých dobách a za cenu velkých poplatků (placení
daní Jindřichu Ptáčníkovi) a i díky obranné domácí i zahraniční politice,
kterou vyznával.
Nicméně skupina kolem Drahomíry (Václavovy matky) a později bratra
Boleslava měla jiné cíle a to především v zahraniční politice. Po Václavově
smrti se vlády ujal Boleslav, který nechal v rámci pokání převézt Václavovy
ostatky na Pražský hrad a tím pravděpodobně usiloval o založení
pražského biskupství.

Státním svátkem je tento den od roku 2000, v dobách totality byl vnímán
jako nábožensky exponovaný. Dnes je lebka sv. Václava v tento den
nesena v průvodu a vystavena ve Staré Boleslavi v rámci Národní
svatováclavské pouti.

Dalším nositelem tohoto jména byl neméně významný první český
prezident Václav Havel a poté druhý český prezident Václav Klaus.

Pranostiky spojené se svatým Václavem:
Svatý Josef svačinu dává, svatý Václav bere.
Svatý Václav tady – sklízí hady.
Svatováclavské časy přinesou pěkné počasí.

Šárka Kočová – VIII. A

Rozhovor s paní učitelkou Hrabákovou
Kdy a proč jste se rozhodla, že se stanete učitelkou?
Na střední škole jsme měli skvělou paní učitelku českého jazyka, takže díky ní.

Učila jste i na jiných školách?
Neučila.

Proč jste si vybrala zrovna naší školu?
Byla nejblíž mého bydliště a nejvíce se mi zalíbila.

Co se vám na naší škole líbí a co byste na ni změnila?
Líbí se mi, jak je barevná, a změnila bych šatny.

Máte nějaké jiné aktivity/záliby mimo školu? Jaké?
Dříve jsem dělala keramiku, ale to už kvůli miminku moc nejde, občas si ráda zacvičím a hodně
ráda výletuji.

Když jste byla na základní škole vy, které předměty vás bavily a jak jste prospívala?
Přímo oblíbený asi nebyl, spíše neoblíbené - to mě nebavily pracovky a dějepis. A měla jsem
vždy jedničky a dvojky, pokaždé vyznamenání.

Kdybyste už nemohla nadále učit, jaké povolání byste chtěla dělat?
To je dobrá otázka, na kterou ale neznám odpověď. Dokud mě žáci nenaštvou, tak u učitelství
zůstanu, nad tímhle jsem nikdy nepřemýšlela.

Děkuji za rozhovor.
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Rozhovor s paní asistentkou Veronikou Kubíkovou
1) Jaké povolání jste chtěla dělat, když jste byla malá?
Učitelka.

2) Byla jste asistentkou i na jiných školách? Na kolika a jak dlouho?
Byla, tahle je má druhá. Na té první jsem pracovala 5 nebo 6 let.

3) Proč jste si vybrala zrovna naší školu?
Tak sháněli tu asistentku a chtěla jsem odejít z té, na které jsem pracovala předtím.

4) Co se vám na naší škole líbí a co byste na ní změnila?
Moc se mi líbí metoda výuky učitelů, celkově učitelé a způsob vyučování, vzhled školy,
vybavení. Změnila bych rozvrh a občas žáky.

5) Co ráda děláte ve svém volném čase?
Věnuji se své rodině, sportuji, cestuji, nakupuji.

6) Co vám škola dala a co vzala?
Dala mi hodně dětí, vrásky, naučila jsem se být klidnější a být více flegmatická.
Vzala – dřív jsem byla naivní a myslela jsem si, že dokážu pomoci každému. Díky škole jsem
zjistila, že to bohužel nejde. Taky mi vzala naději – “že to bude lepší.“

Děkuji za rozhovor.
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Komiks a gang
Dne 11. října k nám přišla paní policistka Soňa Podlahová z Karlovarského
kraje, která nám přišla říct něco o povolání
policie a že nás ještě třikrát navštíví.
Rozdala nám komiksy, které jsme si čitelně
podepsali. Poté jsme si všichni komiks
prohlédli a společně si přečetli první
komiks jménem GANG. První příběh byl o
tom, jak si dva gangy určovaly své území,
praly se, poškozovaly cizí majetek a dělaly
bordel ve městě. Po přečtení komiksu na
nás čekaly otázky, na které jsme si
společně, ale s námahou odpověděli. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí.
Například jaký je rozdíl mezi krádeží a loupeží a jaké tresty za to hrozí. Podle
mě se tato hodina líbila celé třídě.
Kateřina Prouzová – VII. A

Komunikace od Cyrila a Metoděje
5. července slavíme Den slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje.
Proč tento den slavíme svátek?
Co tento den, který si pleteme se svátkem upálení Jana
Husa, vlastně znamená?
Kdo byli Cyril a Metoděj?
Z hlavy, aniž bych začala googlit, bych řekla, že byli bratři –
slovanští věrozvěstové a že k nám přišli proto, aby šířili
bohoslužbu staroslovenštinou (nikoliv latinou) a že k tomu
používali písmo – hlaholici:

Na Velkou Moravu je pozval kníže Rastislav. A to vše se událo roku 863.
A dál bych už musela googlit, ale teď mě napadá, jak se vlastně dnes šíří jazyk?
Anebo písmo? Jak se mění naše mateřština – čeština – jak se vyvíjí nyní? Myslím si,
že naší češtinu nyní nejvíce měníme převzetím cizích slov – nejvíce z angličtiny. A
protože komunikujeme stále více elektronicky – vyjadřujeme slova – emodži,
nálepkami, obrázky…
Jako například:

Mnoho slov, která užívaly naše prababičky, už vůbec nepoužíváme a asi každá
generace mluví trochu jinak.
Jen bychom měli mít na mysli, že i když se říká, kolik jazyků umíš, tolikrát jsi
člověkem, měli bychom umět hlavně dobře česky a dbát o to, aby čeština nikdy
nezanikla.
A teď jsem Vám přeci trochu více vygooglila o svátku Cyrila a Metoděje.
Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj (označováni někdy jako soluňští bratři, Apoštolové
Slovanů či Slovanští věrozvěstové) byli bratři ze Soluně, kteří v rámci své misie na
Velké Moravě prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, pro který Konstantin
vytvořil také písmo nazývané hlaholice. V roce 1981 je Jan Pavel II. prohlásil
spolupatrony Evropy. Jsou také hlavními patrony Moravy.
Roku 863 je pozval na Velkou Moravu kníže Rastislav, který je potřeboval na
vykonávání křesťanských misií (misie - soustavné šíření křesťanské víry kázáním a
dalšími misijními činnostmi).
Na Moravě se hlaholice (ze které se později vyvinula azbuka) používala v letech 863–
886 pro oficiální státní a bohoslužebné účely.
Své misie vykonávali celý svůj život, po Konstantinově (který byl později v klášteru
přejmenován na Cyrila) smrti se misií ujal Metoděj, aby dokončil to, co
s Konstantinem začali.
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Náš malý průzkum o Vašich prázdninách
Nedávno jsme dělali menší „průzkum“ v 6. a 7. třídách a ptali
jsme se žáků na následující:
1) Kde jste o letošních letních prázdninách byli?
2) Kam byste se chtěli podívat?
A toto jsou nejčastější odpovědi:

1)Kde jste o letošních prázdninách byli:
Plzeň – 13x
Karlovy Vary – 10x
Praha – 16x
Habartov (doma) – 26x
Itálie – 9x
Nějaký tábor – 9x
Morava, Brno – 10x
Nějaký hrad nebo zámek – 11x
Německo – 15x
Slovensko/Bratislava – 4x

2) Kam byste se chtěli podívat:
Amerika – 25x
Anglie – 18x
Chorvatsko – 5x

Asie (Čína, Vietnam, Dubaj, Japonsko) – 11x
Slovensko – 7x
Itálie – 10x
Španělsko – 6x
Francie, Paříž – 14x
Egypt – 4x
Austrálie, Nový Zéland – 3x

Egypt – 7x

Maledivy – 4x

Nějaké lázně – 5x

Bulharsko – 3x

Turecko – 5x

Portugalsko – 2x
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Den vzniku samostatného československého státu
28. října slavíme jeden z nejdůležitějších státních
svátků a nazýváme ho „Den vzniku samostatného
československého státu“.
I když si myslím, že všichni víte, co tento státní svátek
znamená a co se na tento svátek děje (nebo byste
alespoň měli) tak pro ty, co si nedokáží vzpomenout,
anebo si nejsou jistí, vám tu o něm něco málo vypíšu.
Den vzniku samostatného československého státu
představuje den, kdy si připomínáme výročí 28.října
1918, tehdy zástupci Národního výboru
československého zveřejnili provolání o vzniku
Československa a vydali zákon o zřízení samostatného
státu.
A jak toto výročí oslavujeme?
Významným místem oslav je Národní památník na Vítkově v Praze, u nějž tradičně probíhá
vojenská přehlídka, je držena minuta ticha a položen věnec k hrobu neznámého vojína.
Na Hradčanském náměstí probíhá slavnostní přísaha příslušníků Armády České republiky.
28. říjen je rovněž řádovým dnem České republiky. Což
znamená, že jde o den, kdy jsou ve Vladislavském sále
Pražského hradu prezidentem České republiky tradičně
udělována státní vyznamenání České republiky
vybraným osobnostem. Konkrétně jde o Řád bílého lva,
který je nejvyšším státním vyznamenáním České
republiky, Řád Tomáše Garrigua Masaryka, Medaili za
hrdinství a Medaili za zásluhy.
A proč je tento svátek takto důležitý?
Připomínáme si jím, že jsme dřív byli spojeni v jeden
stát se sousedním Slovenskem, a i když se
Československo později rozpadlo a státy se rozdělily na
dva, naše Česká republika a Slovensko jsou stále v mnohém podobné a velmi přátelské
státy. Například, jak asi víte, slovenština je velice podobná naší češtině.
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TEST – Svátky v českých dějinách
1) Československo bylo vyhlášeno:

4) Svatý Václav byl český:

a) 28. 10. 1908
b) 28. 10. 1918
c) 28. 11. 1918

a) král
b) kníže
c) císař

2) Kdy přesně slavíme
Den české státnosti:

5) Bratrem sv. Václava byl:
a) Bořivoj
b) Bolehlav
c) Boleslav

a) 28. září
b) 28. října
c) 28. listopadu
3) Kdy slavíme svátek Cyrila a Metoděje:
a) 5. července
b) 6. července
c) 7. července

Instrukce:

6) Svatý Václav byl:
a) Lucemburk
b) Přemyslovec
c) Habsburk

odpovědi na všechny otázky vyplň na připravené karty a
odevzdej v ředitelně a můžeš získat drobné ceny.

Všechny úkoly z časopisu lze plnit do karet, které si vyzvednete u třídní učitelky. Nemusíte plnit všechny
úkoly, odevzdat můžete i jen jeden splněný úkol. I přesto budete zařazeni do slosování a můžete vyhrát
drobné ceny. Losování provádí redakční rada za dohledu pana ředitele.
Redakční rada: Šárka Kočová – VIII. A
Náklad: 17 ks
Ročník: 4
Číslo:
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