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Valentýn je lásky čas… 
 
Milí žáci a učitelé, 
blíží se Valentýn, který každoročně slavíme 14. 2. , 
a proto bude toto číslo plné srdíček a zamilovaných 
článků. Mezi ně patří například valentýnský kvíz, kde se dozvíte 
různé zajímavosti o dni lásky, valentýnské recepty pro milovníky jídla, unikátní 
vztah měsíce, ve kterém důkladně rozebereme pikantní páreček, a mnoho 
dalších.  
Celá redakce Vám přeje krásně prožitého Valentýna i blížící se prázdniny. 

Kačí, 9. C 
 

Ohlédnutí za Vánoční akademií 

Jako každý rok se na naší škole konala 

Vánoční akademie. Téměř každá třída si 

připravila své vystoupení. Tanec, zpěv a 

nechyběly ani divadelní scénky. 

Anketa:  Jaké vystoupení se Vám líbilo nejvíce? 

1. Tanec Bum-bác, 9.B (50 hlasů)  

2. Tanec s talíři, 8.C (30 hlasů)  

3. Píseň Vánoční, 9.C (20 hlasů) 

4. Divadlo Cimrman, 9.A 

Tanec Tvoje tvář má 

známý hlas, 8.B  

5. Bubnování, 7.B 

6. Scénka TV, 6.B 

7. Šály, 7.C 

8. Mažoretka, 7.D 

9. Kelímky+zpěv, 6.D 

10. Parkour, 6.AB 

Lucy, 9. C 

Projekt Adopce na dálku 

V roce 2017 naše škola adoptovala holčičku Fildar 
Auma Daniel z Keni a finančně ji podporuje v jejím 
studiu. V rámci tohoto projektu, který má na starosti 
školní parlament, probíhá celá řada akcí, jejichž 
cílem je získat potřebnou finanční částku. I náš 
časopis přispívá, a to penězi získanými prodejem 
časopisu. 

V dopise se dozvíte, jak se naší Fildar daří a jak na 
tom je ve škole v pololetí. 

Milá ZŠ a MŠ Komenského, 
         posílám Vám hodně pozdravů a doufám, že se ve vaší zemi máte 100% 
dobře. Stejně dobře jako se máme my v naší zemi a rodině. U nás právě 
sklízíme rostliny a plodiny, které jsme zasadili a jsme vděční za boží požehnání 
v podobě dobré sklizně. 
         Moje sestra Philda je ze srdce šťastná, že jí pomáháte od předškolního 
věku až doteď, kdy je ve třetí třídě. Byla by velice ráda, kdybyste jí pomáhali i 
nadále, aby se mohla dále vzdělávat a dosáhnout tak všech cílů. Philda vás 
tímto velice pozdravuje. Minulý týden byla nemocná, ale již se zotavuje a 
mohla se opět vrátit do školy mezi své kamarády. Ve druhém ročníku trošku 
bojovala se špatnými pocity ze svého vzdělávání, ale nyní se již vše obrátilo a je 
spokojená s tím, jak si ve škole vede. 
  S pozdravem PHILDA AUMA (napsáno BEATRICE AKINYI OTIENE) 

 
Hodnocení učitele a jeho doporučení Fildar: 

Jsi dobrá dívka, ale musíš se více snažit. Dosáhneš toho tím, že budeš silná a 
aktivní ve třídě. Věnuj více pozornosti učiteli a procvičuj nové vědomosti. Více 
čti, hlavně beletrii, tím se zlepšíš v jazycích. Více se věnuj učení o prázdninách. 
Pokus se více zaměřit na venkovní aktivity a ostatní oblasti, které mají pozitivní 
vliv na tvůj duševní vývoj. Tím, že budeš více procvičovat, budeš zlepšovat svůj 
talent a budeš fyzicky zdatná a zdravá. Jsi skvělá v mezipředmětových vztazích, 
ale více se snaž. Máš dobré vztahy se svými spolužáky a učiteli ve škole. Jen tak 
dál!  

Držíme Fildar palce, aby se jí dařilo (nejen) ve škole. 
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Valentýn  
 

Den svatého Valentýna (zkráceně také 
Valentýn) se slaví v anglosaských zemích 
každoročně 14. února. V tento den se tradičně 
posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice 
s tematikou srdce jako symbolu lásky.  

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. 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 je 
v tento den slaven.  
 
Valentýnské zvyky 
K Valentýnu se váže celá řada zvyků, které pomalu pronikají i do českého 
prostředí – a to zejména pod tlakem obchodníků. Jedná se především o 
společnou oslavu svátku zamilovanými páry, darování valentýnských přáníček 
– vyznání lásky (tzv. Valentýnky) nebo uzamykání zámečků lásky, které 
původně s Valentýnem ale téměř nesouvisí. 
 
Srdíčko z párku 

Potřebujeme: 
1 párek  
1 vajíčko 
sůl, pepř, petrželka 
 
Příprava: 
Párek podélně nařízneme tak, aby konec  
párku zůstal vcelku. 
Volné konce párku ohneme proti sobě a 

spojíme párátkem tak, aby vzniklo srdíčko. Dáme na vymaštěný pekáček.        
Do srdíčka opatrně rozklepneme vejce, okořeníme. Dáme zapéct do trouby   
na 20 minut. Hotové posypeme petrželkou.  

Bětka 7. C 
 

Paní učitelky a Valentýn… 

Zeptala jsem se učitelek z prvního i druhého stupně, co si přejí k Valentýnu a 
zjistila jsem, že většina z nich si přeje květinu nebo čokoládu. 
 
1. stupeň 

 
 

Pí uč. Svobodová Valentýna nijak moc neslavíme, ale vždy 
dostávám jarní květinu. Trochu jara. 

Pí uč. 
Masopustová 

Já si přeji dostat jednu růži a svíčku ve tvaru 
srdíčka. 

Pí uč. Šuková Květina vždy potěší. 

Pí uč. Křížková Já tenhle svátek moc neslavím, myslím si, že 
bychom si měli dávat najevo, že se máme rádi 
nebo že nám na někom záleží po celý rok a nejen 
na Valentýna, ale když dostanu dáreček, určitě 
potěší. 

Pí uč. Vízková Přeji si plnou náruč lásky od všech dětí i lidí, které 
znám. 

 
2. stupeň 

 
 Kája, 7. A 

 

Pí uč. Veselá Valentýna neslavím, takže asi nic. 

Pí uč. Pavlíčková Určitě květinu a nějakou čokoládu nebo 
šperk. 

Pí uč. Farníková Valentýna doma neslavíme. 

Pí uč. Venerová Velkou kytici růží. 

Pí uč. Koubová Přeju si pozvání na dobrou večeři. 

Pí uč. Černá Asi bych si přála orchidej. 

Pí uč. Bartošová Já Valentýna neslavím. 

Pí uč. Mezlíková Dobrou večeři. 

Pí uč. Bydžovská Já nevím, asi čokoládu. 

Pí uč. Kroulíková Polibek. 

Pí uč. Peřinová Aspoň nějakou hezkou květinu. 

Pí uč. Chmelíčková Květinu. 
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Paní učitelka Koubová:  „Bude se mi stýskat…“ 
 
Paní učitelka Koubová rozdala ve své třídě 8.C poslední vysvědčení a nastoupila 
na mateřskou dovolenou. Využila jsem poslední příležitost a trochu ji 
vyzpovídala. 
 
Těšíte se na miminko?  
Na miminko se těším hodně. 
  
Máte těhotenské chutě?  
Nemám žádné, jím stejně jako předtím.  
 
Kdy se miminko narodí?  
Někdy koncem března. 
 
Víte, jestli to bude holčička nebo chlapeček?  
Ano víme, bude to holčička.  
 
Už jste vybrali jméno?  
Zatím by se měla jmenovat Rozárka. Je to jedno z mála jmen, které se líbilo i 
příteli. 
 
Máte pro ni připravené věci?  
Většinu věcí máme nakoupenou, něco jsme podědili, něco jsme dostali od mé 
třídy.  
 
Bude se Vám stýskat po Vaší třídě?  
Bude se mi stýskat nejen po mé třídě, ale i po jiných, kde učím.  
 
Přijdete se na nás podívat s miminkem?  
Ráda bych se přišla podívat.  
 
Budete ještě učit?  
Ráda bych, uvidíme, co bude.  
 
Přejeme Vám, abyste si mateřskou „dovolenou“ užila, a budeme se těšit, že se 
na nás s Rozárkou přijdete podívat. 
 

Káťa, 7. C 

Talenti naší školy 

I děti z prvního stupně mají rády sport. Tentokrát jsme oslovili atletku Zuzku a 

basketbalistu Kryštofa ze 4. B. 

Otázky: 

1. Jak dlouho děláš svůj sport? 

2. Kdo tě k němu přivedl? 

3. Za koho/jaký tým hraješ? 

4. Jaký je tvůj největší úspěch? 

5. Jak často máš tréninky a soutěže? 

6. Baví tě to? 

7. Podporují tě rodiče?  

8. Kdo je tvůj vzor? 

9. Co tě nejvíc baví? 

10. Čeho bys chtěl/a dosáhnout? 

 

Odpovědi: 

 Kryštof Davídek Zuzka Veselá 

1. 2 roky Od 5 let 

2. Taťka, protože trénuje basket Rodiče 

3. Za Nymburk SKP Nymburk 

4. Výhra 3v3 v kraji Uběhnu 200m za 31s 

5. Zápasy každý týden,  

trénink 4x týdně 

Tréninky 2x týdně,  

závody 2x měsíčně 

6. Hodně Moc 

7. Ano Ano 

8. Tary (youtuber) Zuzana Hejnová 

9. Střelba na koš Běh na 200m 

10. Dostat se do NBA Uběhnout 200m za 19s 

Sára, Lucy 9. C 

https://www.obrazky.cz/?q=miminko+kreslen%C3%A9&url=https://st.depositphotos.com/1007989/4620/i/450/depositphotos_46203175-stock-photo-baby-kiss.jpg&imageId=c0039c091ce414ac&data=lgLEEKDClCdts9j0JxFHyXqfnSXEMO7yq0C4PMWSnF8rHztP8qVbee94eZnMu8zkaDj3-zlo5vgyZK-ccQErMosdOPfyOs5cVwSQxALtI5PEAhV5xAJPPcQC7g4=


Kluci vám to řeknou 

Zeptaly jsme se šesti kluků z různých tříd, jak rozumí pojmům týkajících se 

dívčího světa. Některé odpovědi byly dost zvláštní. Podívejte se, jak si s tím 

kluci poradili. 

1. Co je to cardigan? Druh svetru 

2. Co je to highlighter? Rozjasňovač pleti 

3. K čemu se používá kulma? Nástroj, který pomáhá s úpravou vlasů 

4. Kde najdeme kramfleky? Na botách 

5. K čemu se používá beautyblender? Na roznášení make-upu na obličeji 

 

Filip Vaněček 9. A 

1. Takový ten zvláštní svetr 

2. Něco na oči, aby byly 

výrazné 

3. To je na vlasy myslím 

4. Podpatky 

5. Něco na zkrášlení pleti 

 

Anton Varha 8. A 

1. Nevím 

2. Rozjasňovač 

3. Když si děláš vlnitý vlasy 

4. Nevím 

5. Houbička na make-up 

 

Martin Jech 6. B 

1. Ruský slovo 

2. Na řasy 

3. Na obličej 

4. Na hlavu 

5. Na zadek 

Naty a Verča, 8. B 

Módní policie 

 
 

Co nám prozradila paní učitelka Alena Pavlíčková (Čj, Hv) o svém šatníku? 
 
 

Znamení: Panna 
Zájmy a koníčky: četba, cyklistika, turistika 
Oblíbená barva: černá, bílá, šedá, tmavě modrá 
Oblíbená značka oblečení: Orsay 
Oblíbená značka bot: Lasocki, Tamaris 
 
Kde nakupujete?  
Většinou nakupuji v obchodních centrech a v e-shopech. 
V jakém obchodě nakupujete nejraději? 
Můj nejoblíbenější obchod s oblečením je Orsay, s obuví CCC. V těchto 
obchodech je největší pravděpodobnost, že si něco vyberu v přijatelné cenové 
relaci. Ale jinak je mi to víceméně jedno. U oblečení i bot hlavně ocením, když 
sedí a cítím se dobře. 
Jaký je podle vás největší módní prohřešek? 
Sandály s ponožkami, divoké barevné kombinace, těsné, na tělo „narvané“ 
oblečení, špinavé boty, příliš vyzývavé oblečení,… 
Sledujete módní trendy v časopisech, na netu atd.? 
Občas na netu. Ale upřednostňuji jednoduché, pohodlné oblečení, módní 
trendy moc neřeším. 
Nakupujete oblečení i v cizině? 
Ne, v zahraničí mám jiné zájmy než nakupování. 
Co nosíte nejčastěji doma?  
Kraťasy a triko. 
Co byste si nikdy nekoupila/ nevzala na sebe?  
Kožich, vysoké kozačky, šaty s kanýry, růžové oblečení. 
Kolik času trávíte ráno u zrcadla?  
Upřímně – moc ne. Ráno na to není čas. 
Na jaký kousek ve vašem šatníku jste nejvíce pyšná?  
To se mění, ale vždy je to něco, v čem je mi dobře a cítím se přirozeně. 
Momentálně nacházím zalíbení v šatech. Člověk je úžasně rychle oblečený a 
nemusí přemýšlet nad kombinacemi různých kousků. 
Zavedla byste školní uniformy? Pokud ano, jak by měly podle vás vypadat? 
Vůbec bych se tomu nebránila. Líbily by se mi klasické uniformy v národních 
barvách. 
 

Kačí, 9. C 

Josef Ditrich 8. C 
1. Svetr, nebo něco takového 

2. To je na tvář 
3. Na vlasy 
4. To je jídlo 

 
Zbyněk Salava 7. D 
1. Nějaká mikina 

2. Vysoko svítící baterka 

3. Nějaká věc na vlasy 

4. Šunkofleky v synonymu 

5. Aby si měla hezčí bednu 
 
 

Ondřej Róza 9. C 

1. Cigarety 

2. Světlo 

3. Místo na odkládání věcí 

4. Krámy 

5. Přehlídka beauty 

 5. Nějaký nanášeč, k líčení 



Vztah měsíce 

Přemluvila jsem Lucku Černohorskou z 9. C a našeho bývalého spolužáka 

Matyáše Pecha, aby nám o svém vztahu něco řekli.  

1) Od kdy a jak dlouho spolu jste? 

2) Co na tom druhém máš nejradši? 

3) Co na tom druhém nemáš 

rád/ráda? 

4) Máte nějaký společný trapas? 

5) Jaký je váš nejhezčí společný 

zážitek? 

6) Kdy se narodil ten druhý? 

7) Jak se jmenují sourozenci a rodiče 

toho druhého? 

8) Jakou barvu očí má ten druhý? 

9) Jaké je vaše oblíbené místo? 

10) Jaké je vaše společné oblíbené jídlo? 

11) Jaký je váš oblíbený film/seriál? 

 
Matyášovy odpovědi: 

1) Jsme spolu od 2. 6. a náš vztah trvá už 8 měsíců. 
2) Nejradši na ní mám její úsměv, spolehlivost a to, jak má dobré srdíčko. 
3) Vadí mi, jak někdy bere něco až moc vážně a že je hodně žárlivá, ale tak 
to dělá každý. 
4) Společný trapas nejspíš zatím nemáme. 
5) Společných zážitků máme tolik, že ani nevím, který je nejhezčí, protože 
pokaždé, když jsme spolu, je to pro mě ten nejhezčí zážitek. 
6) Narodila se 2.1. 
7) Lucky rodiče se jmenují Jaroslava a Zdeněk, její sourozenci se 
jmenují Radka a Anička. 
8) Lucinka má krásně hnědá očička. 
9) Naše nejoblíbenější místo je postel nebo gauč. 
10) Naše oblíbené jídlo je sýrová pizza. 
11) Náš oblíbený společný film je Harry Potter, Venom a seriál Game of 
Thrones. 

Lucky odpovědi: 
1) Od 2. 6., takže něco málo přes 8 měsíců. 
2) Mám na něm ráda, že je obětavý, hodný, upřímný, nejradši mám jeho 

oči a úsměv. 
3) Až moc žárlí, předvádí se a občas je drzý. 
4) Asi nemáme, nebo jich je tolik, že si na žádný nevzpomenu. 
5) Pokaždé, když jsme spolu, tak je to zážitek. 
6) 14. března 2003. 
7) Sourozenci: Jan, Eliška, Johanka, Kuba rodiče: Andrea, Jan. 
8) Modré. 
9) Postel nebo gauč. 
10) Sýrová pizza. 
11) Filmy jsou Venom, Harry Potter a seriál Game of Thrones 

Sára 9. C 

 

Luštění pro chytré hlavy 
 
1. Mužské jméno odvozené od svátku, který se slaví 14. února 
2. Oslovení pro rodiče (ženské) 
3. Značka sportovního, ale také normálního oblečení 
4. Pan učitel na naší škole, který učí tělocvik 
5. Zvíře s dlouhým krkem   
 
 

   
 

 

 

 

Naty, 

7. B 

 

        

     

       

       

      

3. 

2. 

4. 

1. 

5. 



Co bych byl/a kdybych…? 

1. Kdybych byla elektronika, tak bych byla? 

2. Kdybych byla ovoce, tak bych byla? 

3. Kdybych sport, tak bych byla? 

4. Kdybych byla zvíře, tak bych byla? 

5. Kdybych byla barva, tak bych byla? 

6. Kdybych byla oblečení, tak bych byla? 

7. Kdybych byla učitelka, tak bych byla? 

8. Kdybych byla sociální síť, tak bych byla? 

9. Kdybych byla celebrita, tak bych byla? 

10. Kdybych byla značka, tak bych byla? 

 

Ester Andrlová 6. A Kateřina Holá 7. B 

1. Mobil 1.  Mobil 

2. Třešeň 2.  Jahoda  

3. Plavání    3.  Tanec  

4. Gepard    4.  Pes  

5. Červená   5.  Červená  

6. Tílko    6.  Mikina (oversize) 

7. Farníková   7.  Žádná   

8. Instagram    8.  Instagram  

9. Camila Mendes   9.  Billie Eillish 

10. Adidas     10. Adidas 

 

 

 

 

Nadi, 7. B 

 

Valentýnský zvířecí seriál 

Čichavec líbající 

 toto romantické jméno si 
vysloužila ryba s širokou 
tlamkou  

 svoji tlamku používá při sběru potravy nebo při vzájemných rituálních 
soubojích, v nichž se samečkové tlamkou přetlačují 

 pohyb tlamky vytváří dojem líbání  

 jeden z nejlepších likvidátorů řasy v akváriu 

 čichavec líbající se živí zooplanktonem 

 domovinou čichavce líbajícího jsou jezera, pomalu tekoucí řeky i 
močálovité vody v jihovýchodní Asii 

 díky specializovanému nadžabernímu orgánu (kterým dokáže dýchat 
nad hladinou) dokáže žít i ve vodě s velmi nízkým obsahem 
rozpuštěného kyslíku, odtud ostatně pochází i rodové jméno čichavec 

 ryba dorůstá velikosti až 30 cm 

Labuť velká 

 délka těla: 145 – 160 cm 

 rozpětí křídel: cca 235 cm  

 hmotnost: 8 - 12,5 kg 
 samice obvykle naklade 5 až 7 

vajec 

 peří labutí je sněhově bílé, ale 
existují i druhy, které mají černá místa, nebo jsou černé celé 

 labuťata mají šedé peří, po vylíhnutí jsou schopná sama plavat i se 
sama krmit (ovšem pod dohledem rodičů) 

 černá labuť má své místo na znaku i státní vlajce Západní Austrálie; její 
bílá kamarádka labuť velká je národním ptákem Finska a objevuje se 
na jejich 1 eurových mincích 

 labutě mají za celý život jenom jednoho partnera 

 pozornost na sebe přitahují i při námluvách, kdy předvádí svůj 
synchronizovaný tanec a kladou si hlavy a své dlouhé krky přes sebe 

 jsou symbolem krásy, věrnosti, věčné lásky, ale i smrti 
Monika, 7. A 
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Vtipnější vyhrává… 

Čtyři otázky, čtyři odpovědi. Které jsou nejvtipnější? 
Posuďte sami. 
 
1. Co bys  dal/a někomu k Valentýnu?  
2.  Proč si myslíš, že se slaví Valentýn? 
3. S kým bys nejradši byl/a na Valentýna? 
4. Kdyby bylo možné změnit datum Valentýna, kdy by byl? 
 
Filip Kiapeš 7. A  

1. Krabičku kondomů 

2. Aby lidem připomněli, jak jsou sami. 

3. S někým, kdo má peníze a jídlo. 

4. 24. 12. - abych nebyl sám. 

 

Adriana Vítů 7. B 

1. Učebnici matematiky, aby si dokázal spočítat, kolik za mě utratí. 

2. Lidé přece musí občas zahazovat peníze. 

3. S Grootem ze Strážců galaxie. 

4. Hodilo by se mi to 1.13. 

 

Sára Hlaváčková 9. C 

1. Náhrobní kámen. 

2. Jen tak.  

3. S někým, kdo je bohatý. 

4. V den očisty.  

 

Natálie Ledenová 7. B 

1. Klíč od věznice. 

2. Aby všichni ukazovali, jak se miluji, přitom se nemiluji. 

3. S někým starým, neschopným a bohatým a pak bych si nechala všechny 

peníze. 

4. 1000.10. 

Kája, 7. A 

Filmová novinka 
 

Jak vycvičit draka 3 
Původ: USA 
Premiéra: 21. 02. 2019 
Žánr: Animovaný, rodinný, komedie, fantasy 
Režie: Dean DeBlois 
Scénář: Dean DeBlois 
Hudba: John Powell 
Hrají: Jay Baruchel, Kristen Wiig, T.J. Miller, Gerard Butler, Jonah Hill… 
Škyťákovi se definitivně podařilo vybudovat dokonalý svět, ve kterém lidé a 
draci žijí v míru a vzájemné shodě. V dokonalosti se však začnou objevovat 
trhliny, když se Bezzubka zamiluje do druhově spřízněné dračice a když se na 
scéně objeví drakobijec, který chce jeho i jeho „Bílou běsku“ ulovit. 
 
Všechno nejhorší 2 (Happy Death Day 2U) 
Původ: USA 
Premiéra: 28. 02. 2019 
Žánr: Horor, mysteriózní, thriller 
Režie: Christopher Landon 
Scénář: Christopher Landon 
Hudba: Bear McCreary 
Hrají: Jessica Rothe, Israel Broussard, Suraj Sharma, Phi Vu, Ruby Modine… 
To, že jste jednou unikli z časové smyčky, v níž vám maskovaný vrahoun 
permanentně usiluje o život, neznamená, že se do ní nemůžete vrátit. 
Vysokoškolačka Tree už zase prožívá ten samý narozeninový den, na jehož 
konci na ni místo dortu čeká smrt. 
 

Top 10 nejlepších romantických filmů 

1. Láska nebeská 
2. Moulin Rouge 
3. Pokání 
4. Ztraceni v překladu 
5. Zápisník jedné lásky 
6. Ona 
7. Podivuhodný případ Benjamina Bottona 
8. Věčný svit neposkvrněné mysli 
9. Dobrý ročník 
10. Lásky čas                                                                                          Kačí, 9. C 
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Sourozenecký tag 

Co o sobě ví dvojčata z 8. B Klára a Tomáš Svobodovi? Podívejte se, jak 

odpovídali na otázky o tom druhém. 

1. Kdy má ten druhý svátek? 

2. Jak se jmenuje jeho/její nejlepší 

kamarád/kamarádka? 

3. Jaké má záliby? 

4. Jakou má oblíbenou 

barvu? 

5. Je tvůj sourozenec zadaný? 

6. Jaké je jeho oblíbené jídlo? 

7. Co nemá rád? 

8. Jaký má oblíbený 

předmět? 

9. Jakou má barvu očí? 

10. Co nejradši nosí na sobě? 

11. Jaké má oblíbené zvíře?  

12. Z čeho má strach? 

Tomáš o Kláře Klára o Tomášovi 

1. Srpen  1. Někdy v březnu asi 

2. Elena Poupová  X 2. Adam Puš  X 

3. Volejbal 3. Florbal 

4. Černá 4. Zelená  X 

5. Ne 5. Ne 

6. Kebab  X 6. Kebab  X 

7. Mě  X 7. Nemá rád školu 

8. Tělocvik  X 8. Tělocvik 

9. Modrozelenou 9. Modrozelenou 

10. Džíny a mikina 10. Tričko a džíny 

11. Pes 11. Pes  X 

12. Ze tmy    12. Ze všeho  X 

Naty a Verča, 8. B 

To nebo to 

Položila jsem se Káje a Anet ze 7. A deset otázek, abych zjistila, v čem se 
shodnou a v čem zas ne. A výsledek? Shoda v sedmi bodech z deseti   
A jak byste odpověděli vy? 
 
1. Apple x Android 
2. počítač x televize 
3. Fortnite x PUBG 
4. čeština x matematika 
5.Mcdonald x KFC 
6. ovoce x zelenina 
7. kočka x pes 
8. džíny x tepláky 
9. Nike x Adidas 
10. Playstation x Xbox 
 
Anet Masáková: Kája Křížová: 
 
1. Apple 1. Apple 
2. televize 2. televize 
3. Fortnite 3. Fortnite 
4. matematika 4. čeština 
5. KFC 5. Mcdonald 
6. ovoce 6. ovoce 
7. pes 7. pes 
8. džíny 8. džíny 
9. Nike 9. Nike 
10. Xbox 10. Playstation 

Zorka 7. B 

 
Něco pro zasmání  
 
Dívka: „Víš, co je 14. února?”  
Chlapec: „Samozřejmě.”  
Dívka: „Skutečně?”  
Chlapec: „Ano, začíná Liga mistrů!”  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2258401154485508&set=a.1382377402087892&type=3


Růže - symbol lásky 
 

Růže mají dlouhou historii. Byly symbolem lásky, krásy, 
války i politiky. Teď jsou zejména symbolem lásky a 
přátelství. Často se používají jako motiv na oblečení, 
dekorace a šperky, ale jsou často používané i jako složky 
do parfémů.  
 
V přírodě má rod růží přes 150 druhů rozšířených po 

severní polokouli. Ty, které není možné vypěstovat, například modré růže a 
černé růže, lze alespoň obarvit nebo jinak dekorovat. Třeba speciální růže, 
které vypadají jako polité čokoládou, jsou čím dál žádanější. 
 
 

Co nám říká barva růží? 

 

Rudé růže, červené růže: Pokud je světlejší, jedná se o upřímnou lásku. 
Sametové a až temně rudé květy symbolizují spalující vášeň. 
Růžové růže: Světlejší odstíny říkají: Jsi krásná! nebo: Upřímně Tě miluji.  
Modré růže, fialové růže: Muž jimi může dávat najevo obdiv, úctu nebo veliké 
uznání za Vaše počínání. Mezi nedůvěřivými partnery bývají důkazem věrnosti 
a zbytečného žárlení. 
Bílé růže, krémové růže: Nejsou symbolem ničeho jiného než upřímnosti, 
věrnosti, věčnosti, pokory. Právě pro svůj význam se staly tak oblíbenými 
květinami do svatební kytice. Jejich darováním muž říká: Jsem k Tobě upřímný. 
Omlouvám se. Jsi má jediná. Jsi mi sympatická... 
Žluté růže: Daruje se ve vší početnosti za účelem vykouzlit obdarované úsměv, 
vyjádřit radost ze společného přátelství anebo popřát brzké uzdravení. Žluté 
růže jsou zkrátka symbolem radosti, přátelství, hrdosti a díků. 
Duhové růže: Mohou znamenat prakticky cokoliv, ale vždy něco pozitivního. 
Třeba, že život s vámi je krásně pestrý, nebo že v dárci probouzíte mnoho 
pozitivních emocí. 

 

Počet růží v kytici 

 

k narozeninám: Sudý počet květin k narozeninám je povolen. 
k výročí: Muži nejčastěji darují tolik růží, kolik let nebo měsíců jsou se svou 
láskou.  
ve svatební kytici: Ideální počet je kolem 15 – 25 růží. 
na hrob nebo smuteční obřad: Počet květin na hrob byl, je a vždy bude sudý. 
Výjimkou je jedna květina donesená na hrob, většinou bílá růže. 

Nela, 7. A 

Recept na lásku aneb 7 rad, které vám 

zaručí dlouhodobou lásku 
 

1. Jednoduše se zamilujte 

 Každý den byste měli vstát s myšlenkou, že máte při sobě 

někoho vzácného. 

 Projevte mu/jí svoje city a dokažte mu/jí, že ho/jí opravdu 

milujete a važte si každé chvíle s ním/ní. 

2. Komplimenty 

 Měli bychom se navzájem chválit. 

 Neměli bychom se zaměřovat na chyby, ale na to dobré, co 

pro nás ten druhý udělal.  

3. Žijte blízko rodiny 

 Vaši nejbližší vám vždy dodají energii do života, dělají vaše dny 

krásnějšími. 

4. Dávejte pozor na to, co jíte 

 Zdravá strava může ovlivnit i váš společenský život. 

 Díky ní budete mít lepší zdraví a budete pohyblivější. 

5. Nežárlete 

 Tato vlastnost lásce neprospívá, spíše jí ničí. 

 Váš partner vám musí dát jistotu, že mu můžete věřit a 

nemáte důvod se trápit. 

6. Respektujte se 

 Naučte se, že ne všechno je o tom dobrém. 

 Respektujte proto toho druhého i s jeho zlými vlastnostmi  

 Ušetří vám to hodně hádek a nedorozumění. 

7. Smiřte se s argumenty  

 Ne vždy musíte mít pravdu a někdy je lepší ustoupit, i když ji 

máte. 

 Přiznejte si chyby a přemýšlejte vždy s čistou hlavou a 

nevytahujte mezi sebe staré spory. 

 

Káťa a Terka, 8. A, Naty, 7. D 



Valentýnský kvíz 

1. Kdy se slaví Valentýn? 

a) 14. ledna 

b) 14. února 

c) 1. května 

2. Kolik přání se pošle na Valentýna? 

a) 1 miliarda 

b) 150 milionů 

c) 500 tisíc 

3. Jaká je typická barva lásky? 

a) Černá 

b) Červená 

c) Oranžová  

4. Z jaké země původně pochází svátek svatého Valentýna? 

a) Velká Británie 

b) Španělsko 

c) Itálie 

5. Kolik čokoládových bonboniér ve tvaru srdce se prodá na Valentýna? 

a) 100 milionů 

b) 10 tisíc 

c) 9 miliard 

6. Kdo je to Amor? 

a) Valentýnské jídlo 

b) Zvíře 

c) Posel lásky 

7. Které město je považováno za město lásky? 

a) Londýn 

b) Paříž 

c) Berlín  
                 

(1b,2a,3b,4c,5a,6c,7b) 

 

Káťa a Terka 8. A, Naty 7. D 

Valentýnský recept 

Chcete si pochutnat na dobrých jídlech, které chutnají a zároveň vypadají 

dobře na talíři? Tady je jednoduchý a chutný recept na Valentýnský cupcake:  

Ingredience na těsto: 

115g másla (změklého) 

150g cukru krupice 

3 vejce 

200g polohrubé mouky 

120ml mléka  

1 lžičku prášku do pečiva 

1 lžička vanilkového extraktu (nebo 

vanilkové aroma) 

Postup: 

Máslo ušleháme s cukrem a poté budeme přidávat po jednom vejci. Snížíme 

rychlost šlehání a přidáme polovinu mouky s kypřícím práškem. Přidáme 

mléko s extraktem a nakonec druhou polovinu mouky. A aby těsto nebylo tak 

suché, můžeme přilít lžíci oleje. Pečeme v předehřáté troubě na 175°C 

přibližně 20-25 minut dozlatova.                                                                                              

Ingredience na krém: 

200ml mléka 

20g čokoládového pudinku 

125g másla 

100g cukr moučka 

100g čokolády (nad 70% kakaa) 

Čokoládové srdíčka 
 

 

Postup: 

Uvařte pudink v 200ml mléka  a nechte za stálého míchání vychladnout. Dejte 

si ve vodní lázni rozpustit 100g kvalitní čokolády. Dobře vymíchejte 125g 

měkkého másla se 100g moučkového cukru a postupně přišlehejte pudink, 

lehce vmíchejte rozpuštěnou čokoládu. Hotový krém dejte do zdobící trubičky. 

Nakonec ozdobíme čokoládovými srdíčky. A máme hotovo, dobrou chuť!  

Káťa a Terka, 8. A, Naty, 7. D 



Test lásky 

Co ty a láska? Odpovídej jen podle pravdy. Sečti si body a uvidíš. 

1. Jakou barvou bys vystihla Valentýn? 
a) růžová (5 b.) 
b) červená (7 b.) 
c) stříbrná (1 b.) 

 
2.  Měla jsi někdy holku/kluka? 
a) ano (7 b.) 
b) ne (1 b.) 
c) jo, ale jen ve školce  (5 b.) 

 
3. Jaká je tvá oblíbená květina?  
a) růže (7 b.) 
b) sedmikráska (1 b.) 
c) orchidea (5 b.) 

 
4. Co si představíš pod názvem Valentýn?  
a) lásku (5 b.) 
b) randění (7 b.) 
c) nic… (1 b.) 

 
5. Když někdo, koho nemáš rád/a řekne, že tě miluje-jak budeš 

reagovat?                                                                      
a) tvrdě ho/ji odmítnu a ztrapním (1 b.) 
b) mile mu řeknu, že o ni/něj nemám zájem (7 b.) 
c) budu s ním/ní chodit (5 b.) 

 
6. Jaký dárek bys sis přál/a k Valentýnu od své lásky? 
a) květiny a čokoládu (5 b.)  
b) nový telefon (1 b.) 
c) štěně (7 b.) 

 
7. Popiš se. 
a) ošklivá/ý, nevděčná/ý  (7 b.) 
b) milá/ý, krásná/ý (1 b.) 
c) chytrá/ý, obyčejná/ý (5 b.) 

8. Co myslíš, že je valentýnské zvíře? 

a) holubice (7 b.) 

b) veverka (5 b.) 

c) skunk (1 b.) 

 

9. Co bys sis vzal/a na rande? 

a) džíny a tričko (5 b.) 

b) společenské oblečení (7 b.) 

c) NWM, co bych chtěl/a (5 b.) 

 

10. Jaký obrázek podle tebe vystihuje Valentýn? 

a) srdce (5 b.) 

b) plyšový medvídek (7 b.) 

c) růžová mašle (1 b.) 

 
70-52 bodů 
Jsi velmi oblíbený/á a má tě hodně lidí rádo. Hodně o tebe stojí, ale spousta 
kluků/holek si o tobě nemyslí nic hezkého. Líbí se ti to, ale ne moc dlouho ti 
vydrží nějaký vztah. Pořád měníš názory a strany.  Měl/a jsi hodně lásek a další 
se blíží, ovšem nebude moc dlouhá, pokud se nerozhodneš, co doopravdy 
chceš…… 
 
51-34 bodů 
Lásek jsi moc neměl/a, máš rád/a jeden vztah, který vydrží dlouho. Svou lásku 
nepodvádíš a jsi rád/a za každou vteřinu s ní/m. Nemusíš být na prvním místě 
v žebříčku oblíbenosti, abys věděl/a, že pro jednoho člověka jsi to nejmilejší, 
co zná. Nehledáš výmluvy, proč nemáš čas a jsi vždy upřímná/ý a to je dobře 
nejenom ve vztahu, ale i v životě. 
 
33-10 bodů 
Jsi taková/ý ta/ten poslední, kdo si někoho najde. Po lásce toužíš, ale žádná se 
neobjevuje. To ovšem neznamená, že budeš do konce života sám/a. Naopak je 
možné, že doteď sis nikoho nenašel/a, ovšem v budoucnu se o tebe budou 
přímo prát. Pravá láska se objeví, až nastane ten pravý čas. Bude to možná za 
déle, než bys sis přál/a, ale bude opravdová a budete si věrní.   

Kiki, 7. C  


