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Pranostiky  

 
 

Leden 
 

V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.  
 

V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 
 

Leden jasný, roček krásný. 
Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor kožich. 
 
Únor 
 
Popletená přísloví 
 
 

2. února 
 
Zelené velikonoce - bílé Hromnice. 

 
Na půl píce krajíce Hromnice a půl. 
 

3. února 
Na Blažeje svatého ještě nehřeje slunce. 

 
6. února  
Uschne plotě O Dorotě svaté na košile. 

 
 
 
 

2. února 
 
Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů 
moc. 
 
13. února 
 
O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří 
 
14. února 
Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna. 
     
9. února 
Svatá Apolena bývá v mlze zahalena. 

A. Mazuchová, M. Pelcová, J. Šamšula, 4. třída 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Hromnice 
Hromnice je lidové označení svátku slaveného druhého února, kterému v oficiálním křesťanství 
odpovídá svátek Uvedení Páně do chrámu. 
V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou přicházejícího jara, podobně jako 
gaelský předkřesťanský svátek Imbolc. Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm, bouří a 
bleskem jak napovídá jeho název. Nejznámějším příkladem této víry je svěcení svící, takzvaných 
hromniček, prováděné v tento den, které se pak během bouře dávaly do oken a měly tak ochránit 
domácnost. K Hromnicím se v českém prostředí váže nejvíce pranostik, kolem čtyřiceti. 
Nejznámější pranostikou je "Na Hromnice o hodinu více". Na Hromnice se tradičně sklízel betlém 
a někde také vánoční stromek. 

 
Masopust 
Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy. 
Popeleční středou, letos 13. února, začíná postní období před Velikonocemi. Maškarní zábava, 
která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla 
vyvrcholením masopustu. V roce 2013 připadá termín masopustního úterý na 12. února. Název 
karneval je synonymem masopustu (z italského carnevale, vlastně "maso pryč"). Dnes se jako 
masopust (nebo karneval) označuje zejména toto masopustní veselí (nářečně masopust, šibřinky, 
fašank, ostatky aj.). 
 

Ostatky se konaly také v okolních 
obcích 

V Nesovicíh uspořádali ostatky stárci 
16. února 2013.  

9. února se masopustní veselí ozývalo 
v Brankovicích a Nemochovicích 

 
Ve Snovídkách se konaly ostatky 26. 
ledna, tuto akci měli již tradičně na 
starosti hasiči. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orion cup 
Dne 11. 1. 2013 se ve Slavkově u Brna odehrála okresní soutěž ve florbalu. Soutěže se zúčastnili 
žáci 6. a 7. třídy. Hráli proti Bučovicím 711, kde vyhráli 3:1. Dále následovala škola ve Vyškově 
škola Purkyňova, nad kterou vyhráli 4:1. A pak to hlavní hráli o 1. místo proti Slavkovu a prohráli  
1 : 0, takže nám patří 2. místo. Já sama můžu říct i za ně, že to byla veliká makačka.   
Děkujeme našemu týmu a především paní učitelce Mazuchové, která vytvořila a trénovala tento 
tým: Kika, Moňa, Anďa, Verča, Pája, Lussy, Evča, Kristýna, Andrea a Jája naše brankářka.  
                                                                             

                                                                     Andrea Pištěláková, 6. A 
 

 
 

Sokolnice 
 

Ve čtvrtek 17. ledna se jeli deváťáci podívat do školy v Sokolnici. Už v autobuse jsme byli 
příjemně naladěni a povídali si spolu. Hned jak jsme dorazili, měli už pro nás nachystaný program. 
Řekli nám nějaké informace a pak jsme se museli rozdělit do skupinek. Měli jsme obejít čtyři 
stanoviště. Hned první stanoviště bylo zábavné a samozřejmě nám pomáhali hezcí kluci. Za úkol 
bylo připájet k sobě čtyři LED svítilny a zapojit je tak, aby fungovaly. Pak jsme si ještě mohli udělat 
malé světýlko, kde při dotyku došlo ke spojení obvodu  a LEDka se rozsvítila. I když jsme nechtěli 
odejít ze společnosti milých kluků, museli jsme se přesunout na další pracoviště. Tam byl 
silnoproud a zapojování spínače k žárovkám. U silnoproudu to bylo celkem namáhavé, tam jsme 
měli za úkol sestavit spojku a obalit ji speciální látkou. A na zapojování nám už nezbylo moc času, 
takže nám to kluci rychle sestavili a ukázali, že to funguje. To už jsme se přesunuli na pracoviště 
č. 3. Tam jsme sestavovali robotické rameno podle návodu a pak počítačem ovládali. To bylo taky 
celkem zábavné, ale lepší bylo, jak nám ukázali již sestavený model robotického pavouka, který 
měl nastavené různé funkce zapínající sensory pohybu a zvuku (při tlesknutí se zapnul, při 
přiložení ruky couval atd.). A pak nás čekalo poslední pracoviště. Tam jsme se zabývali 
desítkovou (tedy naší) soustavou číslic, pak dvojkovou (tu využívá počítač) a nakonec 
hexadecimální (šestnáctkovou). S tou jsme si zahráli i hru, ze čtyř tlačítek (1,2,4,8 ) vytvořit 16 
číslic. Snadné. A než jsme si stačili dát s kluky navzájem facebooky, tak nás odvedli k autobusu a 
jeli jsme domů. Prohlídka a program se mi líbil, tohle by měl zažít každý deváťák. Je to opravdu 
škola, která má co nabídnout. Jestli někdo uvažuje o povolání spojené s elektrikou, doporučuju jít 
na tuto školu.  

 
Kristina Procházková, 9. A 

Divadlo 
 

Ve středu 23. ledna jsme jako předplatitelé opět navštívili divadlo v Uherském Hradišti. Tentokrát 
to bylo představení - Kdyby tisíc klarinetů. Autobus přijel akorát na čas a byli jsme všichni rádi, že 
sedíme. Po cestě si každý povídal a všichni jsme se těšili na to, jaké to dnes bude. Minule se nám 
to moc nelíbilo, asi nám chyběla nějaká sranda (to bylo drama). A tak jsme dorazili a usadili se v 
posledních dvou řadách. Pak to začalo. A co k tomu říct? Bylo to opravdu krásné, velkolepé a 
myslím, že určité momenty zajistily soustředění všech diváků v sále. Dokonce některé chvíle mi 
připadaly až neuvěřitelné, s jakou rychlostí se herci převlékali. Jediné, co vám řeknu, je to, že se 
hodně zpívá a udělá to ještě lepší dojem na diváka, než kdyby se nezpívalo. Nechci vám 
prozrazovat příběh ani nic jiného, ale určitě za to stojí zajít si do Slováckého divadla a udělat si 
čas na představení Kdyby tisíc klarinetů. Doporučuji všem, co se chtějí dobře bavit a potřebují 
odtrhnout oči od počítače nebo televize.  

 
K. Procházková, 9. A 

 
 
 

 



Zima 
Adéla Mazuchová 
Sníh je krásný a bílý 
Jako by po něm chodily víly 
Radovánky v zimě jsou mé  
Samozřejmě i tvé  
A raduje se každý na světě 
Zima je skvělá 
Úplně celá. 

 
 

Naše zima  
Jaromír Šamšula 
 
Zima, zima. 
Ta naše zima.  
Spí a spí. 
Ukrutně spí 

  
 
 
 

Školní ples Školní ples Školní ples Školní ples Školní ples Školní ples Školní ples Školní ples 

 
V pátek 1. února se konal školní ples. Již tradičně byl zahájen polonézou, kterou zatančili 
deváťáci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školní ples Školní ples Školní ples Školní ples Školní ples Školní ples Školní ples Školní ples 

 
A jak hodnotí polonézu deváťáci? 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Soutěže 
 
Mladý Demosthenes – řečnická soutěž 
Naše škola se již několik let zapojuje do řečnické soutěže Mladý Démosthenes. Do regionálního 
kola soutěže postoupila Veronika Pištěláková ze 6. třídy a Veronika Zajíčková z 8. třídy. Obě 

žákyně si vedly úspěšně a získaly 1. místo. GRATULUJEME. 
 

Pythagoriáda – matematická soutěž 
Nejlepší řešitelé školního kola 

6. třída  
 
1. Petr Nagy 
2. Radek Vinklárek 
3. Andrea Pištěláková 
    Denisa Zehnálková 

 

7. třída 
 
1. Jindřich Zachrla 
2. Kateřina Černá 
    Katka Kalendová 
3. Roman Horník 

 

8. třída 
 
1. Ladislav Nagy 
2. Veronika Kazimírová 
3. Alena Trenzová  
    Veronika Zajíčková 

          Michael Forman 

 
Jako každý rok i letos jsme se těšili na jarní prázdniny. Jaké byly......... 
 
Největší zážitek z prázdnin byla návštěva aquaparku. Ve čtvrtek jsme se vydali do Aquaparku v 
Uherském Hradišti. Bylo to tam krásné a byly tam dva tobogány. V jednom se jelo v kruzích a v 
druhém byla tma. V tom druhém se mamka praštila do hlavy a na hlavě měla bouli. Moc se mi tam 
líbilo. 

 
Adéla Mazuchová, 4. A 

 
O jarních prázdninách jsem šla navštívit babičku. Další den jsem do kroužku hasičů a tam jsme 
hráli nějaké hry. Když jsem se vrátila, hráli jsme s bratrem dámu a já jsem  prohrála. O víkendu 
jsme jeli na bowling, sice jsem  ho nikdy nehrála, ale celkem mi to šlo. Celé prázdniny jsem si 
užila. 

Michaela Pelcová, 4. A 
 

Nocování peerů, aneb druhé zkoušky 
 

Ve čtvrtek z 19. na 20. února jsme my, peeři, spali ve škole. Šlo o dodělání závěrečných zkoušek 
dvou z nás, abychom mohli jít mezi děti, ale spíš jsme si to všichni parádně užili. Začali jsme 
kolem čtvrté hodiny s hraním deskové hry Party Alias. To bylo ale parádní! Hra se všem líbila,  
i když jsme ji nestihli dohrát až dokonce, zažili jsme pár skvělých momentů. Pak jsme já a Dan 
Novák psali ten test. Čekali jsme něco horšího, ale za chvíli to bylo za námi a mohli jsme jít ven 
čekat na pizzu. Čekání jsme si zpestřili koulováním. Když přijela pizza, mohli jsme jít už dovnitř a 
najíst se. A u večeře se klukům také povedla spousta věcí. Když někdo něco řekl, kluci to vždycky 
pochopili dvojsmyslně, takže ani u večeře si nedali pokoj! Po večeři začala boží hra, 
hoňkoschovka v multimediálce a ve tmě. Pak jsme ještě zahráli vybíjenou nohama s tenisákem a 
šli se umýt. Potom jsme se dívali na film -  Návrh. Nechci prozrazovat děj, takže jediné, co můžu 
prozradit, je to, že by se na něj měl podívat asi každý - už jenom proto, že se nepřestanete smát 
po celou dobu filmu. Po celkem tvrdém vyspání následovala chutňoučká snídaně, a to ve formě 
medovníku. A pak už následovala tvrdá realita, zazvonilo a my museli zase zpět do tříd. Tohle 
spaní jsem si moc užila a jsem ráda, že už mám zkoušku za sebou. 

 
Kristina Procházková, 9. A 


