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Jako jeden z mála svátků, je tento slaven po

celém světě. Z vlastní zkušenosti

vím, jak to probíhá. S dospělým doprovodem

se všichni sejdou u kostela.

Pan farář si s námi zazpívá píseň ,,My tři

králové“ a vyjde se s pokladničkou a

čísly domů do města. Zazvoní se na dveře,

dotyčný otevře a my zazpíváme

jednu či více slok písně. Dostaneme peníze do

kasičky a občas i nějaké

sladké. Takto se to opakuje dokud nedojdeme

na konec. Všechny peníze, co nám

štědří lidé dají, dáme do kasy, která poputuje

na charitu.

FOTO: FB Velké Opatovice

Štěpán P.
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Nina, Terka S



1. ČÍNŠTINA- 新年快樂

 

2. ŠPANĚLŠTINA  -Feliz  Año Nuevo

 

3.  ANGLIČTINA-Happy New Year

 

4. ARABŠTINA-سنة جديدة سعيدة

  

5. PORTUGALŠTINA-Feliz Ano Novo

 

6. RUŠTINA-С Новым Годом

 

7. JAPONŠTINA-明けましておめでとう

 
8.NĚMČINA-FROHES NEUES JAHR!
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Vyzkoušej si přečíst a popřát

spolužákovi v jiné řeči.

Zvládneš to?

Nikča P.
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February is the 2nd month of the year. The number of days

in February isn’t always the same. Once in 4 years it has 29

days, otherwise 28 days. It's like this because the Earth is

rotating around the Sun. It takes 365 days and 6 hours.

Normally, we count a year as having only 365 days, but

after each 4 years the 6 hours already make up 24 hours,

which is a whole day. In order for the time not to be “out of

joint”, we must count that day as well. But who cares about

physics and maths.

In February there are a lot of internationally celebrated

days, for example Valentine's day, Cancer awareness day

and many others.

We will focus on two: Valentine´s day and Carnival.

 

Why the name Valentine? Legend says that in Rome lived a

ruler Claudius II., who prohibited young soldiers from

marrying because he feared that they would stay at home

with their families and wouldn’t go into the battle. But

Valentin secretly performed the marriage rites for them.

After being caught, Valentine was arrested and then

executed on 14th February.

1.How many days February has?

2.When is Valentine's day celebrated? And why at that time?

QUESTIONS
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In Denmark, people send anonymous romantic

poems to each other. And unlike in the Czech

Republic, womens propose to men in Denmark.

In France men cook dinner for their womens.

Usually salmon or shrimp. People who don't

have a partner used to scream the name of their

crushes out of the windows, however, that

tradition isn’t kept anymore. 

 

During Carnival, people celebrate and eat all

kinds of food, which they will then have to

avoid until Easter. Carnival begins after the

Three kings holiday and ends on 22nd March.

The date is dependent on the beginning of

Easter, so every year it ends differently.

Carnival as we know, is a Slavic Christian

holiday. It is celebrated around the world, but

at a different time and according to a different

cultural tradition.

 

QUESTION
3. What are people doing at a Carnival?

4. Which holiday is celebrated after Carnival?

 

 

 

Sára P



 
První zmínka o škole ve V. Opatovicích se váže k

létům 1617-1618. Byla to škola českobratrská, podle

náboženského vyznání tehdejší opatovické vrchnosti.

Za vlády Marie Terezie bylo školství rozděleno do tří

stupňů - triviální, hlavní, normální školy. V

Opatovicích byla škola triviální, docházka trvala 6

let. 

Od roku 1869, kdy byli zrušeny tzv. opakovací školy,

byla docházka osmiletá. V Opatovicích se vyučovalo

až do roku 1859 v jedné místnosti – učírně, přes to, že

počet dětí školou povinných dosahoval čísla 200,

vyučoval řídící učitel s pomocníkem dopoledne i

odpoledne. Ve školním roce 1953/54 vzniká spojením

dosavadní národní a střední školy jednotná osmiletá

střední škola. V prvním školním roce měla 12 tříd a 15

učitelů, navštěvovalo ji 347 žáků z 9 obcí, ředitelem

byl Josef Ešner.

 

 Tohle bylo něco málo o historii školy. Když už

chodíte na tuhle školu, tak je dobré, o ní něco vědět.

školní časopis
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Eliška
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V hlavách našich žurnalistů vznikla myšlenka o

výrobě vlastního školního merche. Vymysleli jsme

pár návrhů. Pokud byste měli zájem a nějaký z

uvedených kousků se Vám líbil, prosím, vhoďte

lísteček s číslem Vašeho favorita do krabice u

bufetu.

1. 2.

placka 

 

3.

placka 
placka 

4.samolepka  

5.propiska

Venda



Míša 1.A 
1.Znáš Valentýn? Ne.

2.Znáš Masopust? Ano.

3.Jaká maska se ti nejvíce líbí? Strašidelná.

4.Měl jsi někdy nějakou masku? Ano Spider-Mana.

Robin 5.B
1.Znáš Valentýn? Ano.

2.Víš co to je Valentýn? Ne.

3.Znáš masopust? Ano.

Matouš 2.B
1.Znáš Valentýn? Ano.

2.Co to je Valentýn? Lidi, co se mají rádi.

3.Víš co je Masopust? Den, kdy se nejí maso.

Filip 2.B
1.Znáš Valentýn? Ne.

2.Znáš Masopust? Ano.

3.Jaká maska se ti nejvíce líbí? Číňanská.

4.Měl jsi někdy nějakou masku? Ano, pirátskou.

  

Kryštof 5.B
1.Víš o čem je Valentýn? Ano, o líbání se pod třešní. 

2.Víš co je Masopust? Moc ne.

3.Jaká maska se ti nejvíc líbí? Popelář.

Dominik 4.B
Víš co je Valentýn? Ano, lidé dávají srdíčka lidem které mají

rádi. Valentýn oddával lidi, což se ale nelíbilo jeho vládci, 

 protože to bylo nezákonné a proto ho i zabili.

Víš co je Masopust? Ano, Lidi hodují a loučí se s dlouhým

půstem.

3.Jaká maska se ti nejvíce líbí? Šnek. 

4.Měl si někdy nějakou masku? Ano, šneka a pračlověka.
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Štěpán P,

Táda
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Alice ze 7.A:
Jedeš na lyžák poprvé?

Ano.

Umíš lyžovat?

Ne.

Proč ses přihlásila na lyžák?

Chci se naučit lyžovat.

školní časopis

Prázdniny:4.2. 2022 Pololetní prázdniny
7.3. – 13.3. 2022 Jarní prázdniny

14.4. 2022 Velikonoční prázdniny

1.7 – 31.8. 2022 Hlavní prázdniny 
Lyžák:

7. ročník pojede 30. ledna a vrátí se 4. února. 

8. ročník pojede 6. února a vrátí se 11. února. 

Natálie ze 7.A:
Jedeš na lyžák poprvé?Ano.
Umíš lyžovat?
Ano.
Proč ses přihlásila na lyžák?Bude sranda :-).

BUFET JE OTEVŘEN!

Anička

Eliška
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Na tomto čísle pracovali:

 Sarča Petrželková jako šéfredaktor 

Eli Přichystalová jako pomocník šéfredaktora

 Anička Koutná, Nelča Hunčová jako grafici

 Nikča Papoušková, Tery Tlamková, Sabi Kučerová

jako zvídaví reportéři

 Ninuš Krutinová, Tery Sedláčková jako tvořitelé 

Tadek Novotný, Štěpis Prosser jako pisatelé

 Nelča Kroupová, Vendy Petrová jako formátoři 

 

 

Vaše redakce časopisu. 

Milí učitelé, žáci a čtenáři,

dočetli jste se na konec tohoto únorového čísla časopisu, ale

nebuďte smutní, dočkáte se dalšího čísla a to brzy. 

Svůj názor nám můžete sdělit na chodbě, když nás

potkáte nebo hoďte do krabice u bufetu. 

 

 

 

Nelča K


