
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Novinky z Evropy 

Škola a školní akce 
Ukrajinsko-český slovník 

Proč nemusíme do školy 



Itálie  

Itálie, celým názvem Italská republika, má 

hlavní město Řím. Jejich prezident se jmenuje 

Sergio Mattarella, který je hlavou více 

než 60mil. obyvatel. Celý stát se 

rozkládá na Apeninském 

poloostrově a jeho nejvyšší bod je 

Mont Blanc. 

Italové jsou milovníci 

především salámů a sýrů, oliv 

nebo pečiva. Mezi ty nejlepší 

italské vynálezy patří spousta 

druhů křupavé pizzy a těstovin. Po jídle je 

v Itálii ta pravá chvilka na piškotový dezert tiramisu 

nebo smetanovou panna cottu, makronky či 

trubičky.  

 

 

 

 

 

 

 

Co jste o Itálii (možná) nevěděli 

 Průměrný Ital sní ročně 25 kg těstovin. 

 Celý národ vypije za rok 14 miliard šálků kávy. 

 Na území Itálie najdete nejvíc památek na seznamu 

světového dědictví UNESCO – celkem 53. 

 Vidlička pochází z Itálie, protože usnadňuje pojídání 

špaget. 

 Do Fontány di Trevi v Říme lidé každý den nahází 3 000 

euro. 

 



 

Finsko (Finsky „Suomen“ a zcela správně „Finská republika“ neboli 

„Suomen Tasavalta“) je stát severní Evropy. Jeho hlavním městem 

jsou Helsinky, dalšími významnými městy také Tampere, Espoo, 

Vantaa, Oulu a Turku. Je to nejřidčeji osídlená země v EU a státní řečí 

je finština a švédština. 

Finská republika je plná památek, které opravdu stojí za to.  

Suomenlinna je námořní obranná pevnost a název ostrovních oblastí, 

rozkládajících se na osmi dodnes obydlených ostrovech před vjezdem 

do přístavu finského hlavního města Helsinky. Má současně i statut 

předměstí Helsinek. 

 
  



Arctic monkeys 

Arctic monkeys je čtyřčlenná rocková skupina, 

kterou založil Alex Turner a Jamie Cook v roce 2001. 

Skupina Arctic monkeys se skládá z těchto 

muzikantů: Alex Turner, Jamie Cook, Matthew 

Helders a Nick O Malley. První své album vydali 

v roce 2004, jmenovalo se „Beneath The Boardwalk“ 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jejich první vystoupení proběhlo 13. června v roce 

2003 v Grapes v Sheffieldu. Vydávají hudbu doteď a 

ještě nepřestávají.  

 Hudba, kterou vydávají, se mi moc líbí a všem ji 

doporučuji. Není nic lepšího, než si poslechnout 

právě tuto skupinu, když je člověk unavený anebo 

naštvaný.  

  



Stalo se již školní tradicí, že vždy během prvního pololetí je připravena pro děti druhých a 

třetích tříd akce zvaná S baterkou po škole. Při ní učitelé 

prvního a druhého stupně připraví zábavnou formou pro 

žáky různé úkoly. Ti následně za jejich splnění získávají 

klíče, díky kterým dostanou zasloužený poklad. Jak se 

dětem akce líbila, se můžete dočíst v následujícím 

příspěvku.  

 

 

 

 

 

 Naši školu navštívil v pondělí 5.12. Mikuš s čertem a andělem. Ti prošli všechny třídy prvního 

stupně a odpoledne nezapomněli ani na školní družinu.  

 

Ve čtvrtek 24. 11. jsme se zúčastnili akce 

S baterkou po škole. Ve škole byla tma a my 

chodili pouze s baterkou. Já měl čelovku. 

Chodili jsme po třídách, kde byli učitelé a 

měli pro nás připravený úkol. Když jsme úkol 

splnili, dostali jsme klíč. Tým, který měl všech 

12 klíčů, navštívil knihovnu, kde byl ukrytý 

poklad.  

Když přišli čerti, tak jsem se málem počůral 

strachy, protože mi umazali obličej a byl 

jsem celej černej. Čerti mě vytáhli ven, a 

když už jsem byl málem venku, naštěstí 

zasáhl Mikuláš a zachránil mě. Pak jsem byl 

už v pohodě. 

 



Ve středu 7.12. proběhlo po dvouleté odmlce Vánoční setkání, na kterém měly jednotlivé třídy 

představit vánoční zvyky a tradice různých zemí. Třídy se svého úkolu ujaly velmi dobře. Každá třída 

druhého stupně představila příchozím tradice vybraného státu. Proto měli návštěvníci během dvou 

hodin a na jednom místě možnost okusit, jak slaví Vánoce v Irsku, Itálii, Francii či na druhé straně 

zeměkoule jako například v Japonsku nebo Taiwanu. Třídy prvního stupně připravily pro své rodiče, 

sourozence nebo kolemjdoucí tvořivé dílničky, ve kterých si mohli všichni vyrobit vánoční dekoraci. 

V 17 hodin pak společně rozsvítili stromeček a zazpívali si vánoční koledy.  

Reportáž přímo z dění jarmarku natočila i naše školní televize. Její první díl lze najít na Youtube.  

 



1.ledna první den v novém roce – Nový rok 

1.května Svátek práce  

8.května Den vítězství 

5.července Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje  

6.července Den upálení mistra Jana Husa 

28.září Den české státnosti  

28.řijna Den vzniku samostatného Československa  

17.listopadu Den boje za svobodu a demokracii  

24.prosince Štědrý den 

25.prosince 1.svátek vánoční  

26.prosince 2.svátek vánoční  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26.prosinec 

Druhý svátek vánoční je zasvěcen svatému Štěpánovi. 

Svatý Štěpán je patron Říma. Dnes bývá tento den 

stejně jako předešlý Boží hod věnován návštěvám a 

setkáním. Ve Skandinávii se ke svatému Štěpánu váže 

několik tradic spojených s koňmi. V Grónsku jsou celé 

Vánoce svátky rodiny. Všichni se vzájemně navštěvují 

a společně si užívají dobré jídlo a pití. Nejinak tomu je 

i na druhý svátek vánoční, ve Finsku je dnem koní a 

jezdců. Švédové stále odpočívají v rodinném kruhu. 

 

1.ledna 

První den roku rádi slavíme, vždy vidíme na obloze různé 

ohňostroje. Leden je první den roku podle gregoriánského 

kalendáře i juliánského. Do konce roku zbývá 364 dní (365 v 

přestupném roce). Dnem 1. ledna počínal se rok podle 

kalendáře zavedeného Juliem Caesarem v Římě (45 př.n.l.) 

Podle pranostiky „Na Nový rok o slepičí krok“ bývá den o něco 

delší než v době zimního slunovratu (zpravidla 21. prosince) 

Z hlediska historie naší země slavíme tento den 

znovuobnovení samostatného českého státu.  

 

24. prosince 

Jedná se o křesťanský svátek připomínající 

narození Ježíše Krista. Předchází mu 

doba adventní končící Štědrým dnem jako 

příprava na vlastní svátek. Na Vánoce se 

zdobí stromeček, pod kterým následovně 

najdeme dárky. Zpívají se koledy. 

 

6. července 

Den upálení mistra Jana Husa je statní svátek. Každý rok 

si tento den připomínáme upálení kazatele mistra Jana 

Husa, ke kterému došlo v roce 1415. Mistr Jan Hus byl 

římskokatolický kněz. Byl upálen, protože odmítl 

odvolat své učení o nápravě církve, která tehdy zažívala 

obrovský morální úpadek. 

 

1. květen 

Mezinárodní den pracujících, 

v některých zemích také 

známý jako Svátek práce a 

často označovaný jako První 

máj, je oslavou dělníků a 

dělnických tříd, která je 

podporována mezinárodním 

dělnickým hnutím a připadá 

každoročně na První máj. 

Den boje za svobodu a 

demokracii a Mezinárodní den 

studentstva 

Svátek se slaví jako připomenutí 

dvou událostí moderních českých 

dějin, spojených se studenty 

českých vysokých škol. 

Den slovanských věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje je státní 

svátek České republiky, který 

se slaví každoročně 5. 

července jako připomenutí 

výročí příchodu slovanských 

věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

na Velkou Moravu v roce 

863. 



MODERNÍ JAZYK DNEŠNÍ MLÁDEŽE 

Máte pocit, že nerozumíte dnešní mládeži? Pokud ano, nebojte! Právě pro Vás 

sem napíšu nějaké výrazy, abyste měli 

přehled, co říkají vaše děti doma. 

Proč my jako teenageři používáme 

tyto výrazy? Za mě to je hlavně tím, že 

takové výrazy spousta z nás pochytí na 

sociálních sítích. Pak to používáme, 

protože to někomu třeba přijde „hustý“ 

nebo to používá kvůli svým přátelům. 

 

Anglicismus v češtině 

Anglická slova se k nám do Česka dostala v 19. století. Od té doby 

se u nás vyskytují a používáme je v běžné mluvě. Díky počítačům, 

internetu a elektronickým hrám se angličtina stává pevnou součástí 

slovníku mladé generace. Většina mladých lidí si navíc svou mluvu 

zjednodušuje, a tak raději použijí se srovnání s češtinou kratší, 

jednodušší a často i výstižnější výraz v anglickém jazyce. Jedná se o 

určitý trend, který nyní frčí.  

Víte, co znamená „kolnout“? 

Gamesy – Počítačové hry 

Cute – roztomilý  

Gůglit – googlit, vyhledat  

Callnout – zavolat, call  

Komp, PCčko – počítač  

Fresh – čerstvý 

Je to v ouclandu.   Je to v pohodě. 

Kluci se baví o roští.  o holkách 

mastná tyč    tramvaj 

hedka    hlava 

chálec    svačina 

zčeknout    zkontrolovat 

chálovat   jíst 

 



Četovat – psát si, napsat  

Češi rozumí anglicismu zpravidla dobře jako správné angličtině. 

Česky hovořícím lidem, kteří neznají dobře angličtinu nebo jiný 

podobný jazyk, však někdy může trvat déle, než pochopí správný 

význam. Někdy může věta v angličtině nabýt zcela jiného významu, než 

jaký byl českým mluvčím zamýšlen, což může vést ke zmatení, 

nedorozumění, nebo trapné situaci.  

( czenglish / anglicizmus ) 

 

 

Česko – ukrajinský slovník 

Дерево - strom  

Суп - polévka  

Пес - pes 

Собака шиба іну – pes Shiba inu 

Квітка – kytka 

квітка лілії – kytka lilie  

кіт – kočka 

Сибірська кішка – sibiřská kočka 

Пиріг - koláč 

Чаша - miska  

стакан з соком – sklenice s džusem 

яблуко – jablko 

лимон - citron   



 z redakční rady 
Členové redakční rady měli jako bojový úkol vymyslet příběh nebo pohádku dle své fantazie. 

Podívejte se, jak si s úkolem poradili.  

 

 

VLK JULIE 
V jednom malé městě bydlí dívka. Ta se 

jmenuje Julie. Lidi ve městě ji velmi dobře 

znají, protože je pekařka. Vedle města je les, 

do kterého chodí jenom myslivci.  

A řeknu vám tajemství. Julie se každou noc přemění ve vlka. A jedné noci, když Julie běží 

jako vlk do lesa, si nevšimne, že za jedním stromem stojí myslivec. Najednou zazněl výstřel. 

Myslivec trefil Julii přímo do oka a oko jí spadlo na zem. Julie se lekla a začala utíkat, co ji 

síly stačily, aby myslivci utekla. Bála se a zároveň pociťovala velkou bolest. Myslivec sebral 

svoji trofej a šel domů. Další den se šel pochlubit svým kamarádům, co včera v noci ulovil. 

Ti se mu jen vysmáli, že to není žádná trofej. Smutný myslivec se vrací z hospody domů a 

vtom si všimne velmi pěkné dívky, která se vrací z pekárny domů. Její krása ho očarovala. 

Jediné, co mu přišlo divné, bylo, že dívka měla jedno oko překryté páskou. Dal se s ní do 

řeči. Povídali si a dívka se mu svěřila, že nemá pravé oko. Myslivce hned napadlo jí věnovat 

oko vlka a tak se stalo. Tím, že jí oko vrátil, zlomil prokletí a Julie byla opět krásná jako dřív. 

Myslivec se do ní zamiloval. A od té doby se v tomto městečku říká, že když se někdo do 

někoho zamiluje, že si padli do oka.  
 

Kdysi dávno byl jeden čtyřicetiletý muž, 

který šel z hospody se svým psem. Cestou domů 

šli přes les velmi dlouhou cestou. Jak tak šli, tak 

v dálce viděli nějaké světlo, bylo čím dál blíž. 

Když k tomu přišli, tak uviděli, že to je nějaký muž 

s bílými vousy. Pes najednou začal výt a táhl 

muže dál. 

Pokračování příště… 
 

Pohádka o zvířátkách 
Jednoho dne se jedno zvířátko rozhodlo, že půjde do 
zvířecí školy. Paní učitelka se rozhodla, že půjdou ven. A 
tak šli. Venku hráli všichni dohromady hry a malovali 
barvami. Ve třídě bylo 20 žáků. Všichni malovali a pak si 
ukázali obrázky. Poté, co se vrátili do školy, měli hudební 
výchovu, při které a zpívali písničku Okoř. Během hudebky 
paní učitelka zjistila, že se dvě zvířátka ztratila. Měla o ně 
strach. Když je všichni šli hledat, nastala úplná katastrofa. 
Místo, aby našli dva své spolužáky, ztratilo se dalších 17 
zvířátek. Ve třídě zbylo už jen jedno zvířátko jménem liška. 
Lišce se po spolužácích velmi stýskalo a rozhodla se, že je 
půjde hledat sama. Liška hledala a hledala, až našla králíka. 
Ten šel s ní a hledali a hledali dál. Po chvilce našli mývala a 
ten šel s nimi. Tímto způsobem nacházeli další a další 
spolužáky. Nakonec se našli všichni. Když se vraceli zpět do 
třídy, potkali divočáka, který je honil a vystrašil. Naštěstí 
zvířátka byla rychlejší a všichni společně utekli do bezpečí 
školy.  
 



Noví členové naší redakční rady 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahoj, jmenuju se Matěj a rád 

hraju na mobilu, rád jim 

lasagne, moje oblíbená barva 

je červená.  

 

Mé jméno je Anna Lvončíková, 

chodím do 5.A. Můj oblíbený 

koníček je čtení a hraní na 

klavír. Běhám, plavu a kreslím. 

Moje rodina je samý doktor. Má 

oblíbená barva je černá nebo 

světle růžová, protože mi 

připomíná růži. 

 

Jmenuji se Kája a mám ráda 

basketball. Mám také ráda 

zvířata, nejvíc chameleona. Moje 

nejoblíbenější jídlo je rybí 

pomazánka. Letos chodím do 

3.C  

 
Ahoj, 

já jsem Petr. Mám rád fotbal. Mám dva 

sourozence. Moje oblíbena barva je modrá. 

Moje nejoblíbenější jídlo je ramen. Hraju pro 

Fortnite team Atlantis a jsem 89. nejlepší hráč. 

Bydlel jsem 2 roky na Slovensku.  
 

Ahoj, já jsem Adam a je mi 8 let. 

Mám rád judo. Moje nejoblíbenější 

barva je červená a k jídlu mám 

nejraději lososa. Nejvíc mě může 

naštvat, když dostanu špatnou 

známku.  
Ahoj jmenuji se Natálka. Ráda 

kreslím a vyrábím. Moje 

nejoblíbenější zvíře je pes. 

Moje jméno je Anička Hoang a chodím do 5.B. Ráda něco 

vyrábím nebo si čtu. Mám ráda knihy o dobrodružstvích. Nejde 

mi moc geometrie. A ráda poslouchám hudbu. 

Ahoj, jmenuji se Eliška a ráda 

kreslím. Moje neoblíbenější zvíře 

je liška, pes a kočka. Mám 

hodně kamarádek a chodím do 

4.C. Moje nejlepší barvy jsou 

fialová, růžová a červená. 

DOPLŇ SLOVA 

AU_O_US 

PAN_L_K 

DO_E_EK 

D_E_E 

TRA_VAJ 

B_Ý_E 

_OTÝL 

ČAS_P_S 

 


