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Milí čtenáři,
všichni dobře víte, že únor se proslavil jako měsíc zamilovaných, a proto jsme 
pro  vás  připravili  mnoho  zajímavostí  o  Valentýnu.  Potrápíme  vaše  mozky 
křížovkami  a  kvízy,  zasmějete  se  u  vtipů  a  také  se  na  chvilku  zastavíte  u 
historie  Boženy Němcové. Dozvíte se něco o Jennifer Aniston a další zajímavé 
věci. Rovněž nám můžete posílat různé články a zajímavosti, které by se nám 
hodily. 

Předem děkujeme za vaši přízeň. 
Vaše redakce

Pravé přátelství

Ne každý je ti přítelem, 
kdo na oko se ti staví,
kdo v neštěstí tě neopustí,
to je přítel pravý…
Proto při volbě přátel svých
vždy opatrný buď
a nikdy podle zevnějšku,
jen podle srdce suď!

Když nosím tebe v srdci

Když nosím tebe v srdci,
připadá mi jiný celý svět,
jako by i v zimě rostl,
voňavoučký květ.

Hluboko v mém srdci 
ležíš,
nic tě tam netrápí,
každý den se jenom těšíš,

co tě láskou rozmáčí.

http://www.basnickyopratelstvi.cz/basnicky/prave-pratelstvi/


Sv. Valentýn 

  

Básničky…     

Miluji pohled tvých očí, 
miluji úsměv tvých rtů, 
miluji dotek tvé ruky, 
pohlazení tvých vlasů. 

Miluji tvůj smích, 
miluji tvůj pláč, 
snad není hřích, 
věčně tě milovat. 

Protože tyto verše říkají, 
jak moc tě miluji

Vím, že tě nemůžu mít, 
neznáš mě, 
a tak nechám si o tobě jen snít. 

Kolik dní to ještě potrvá, 
než odhodlám se za tebou jít? 
Nevím, ale nevydržím už jen snít. 

Tak prosím, všimni si, že žiju, 
a v mých očích uvidíš, že tě miluju...

Legenda ze starého Říma vypodobňuje Valentýna jako velmi ctnostného, počestného a moudrého člověka. O 
jeho moudrosti se doslechl dokonce i císař a povolal si Valentýna k sobě. Nešetřil chválou a neskrýval obdiv k 
Valentýnovi, posteskl  si  také nad okolnostmi,  proč se Valentýn nemůže stát přítelem císařovým.  Protože 
Valentýn, ač tak moudrý a vzdělaný, věří těm pověrám nazývaným křesťanství. Valentýn namítl, že císař je 
tím, kdo věří pověrám.
Císař nakázal městskému prefektu Astoriovi, aby na sebevědomého Valentýna dohlížel. A aby byl Valentýn 
pod důslednou kontrolou, vzal si Astorius Valentýna do domu. Tam se setkal s velmi krásnou, ale nevidomou 
dcerou prefekta. Astorius požádal Valentýna, aby se modlil za dceřin zrak. Valentýn tak rád učinil, protože v 
sílu modliteb věřil a dívku si zamiloval.
Zázrak se  opravdu stal  a  dívka opět spatřila  světlo světa.  O zázračném uzdravení  si  povídal  celý  Řím. 
Pohané odmítli věřit v ten zázrak a vtrhli do domu prefekta, Valentýna odvedli a za městem mu oddělili 
mečem hlavu od těla. Navzdory trpkému osudu se stal sv.Valentýn symbolem věrných a neutuchající lásky.

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.svetobrazku.cz/img/love_you.jpg&imgrefurl=http://profil.lide.cz/ksiu/profil/&usg=__7k2jTUO1hsciDwPoZvl7oj6bshE=&h=337&w=287&sz=46&hl=cs&start=82&um=1&tbnid=aOdwVBDORvNPjM:&tbnh=119&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dzamilovan%25C3%25A9%2Bobr%25C3%25A1zky%26ndsp%3D20%26hl%3Dcs%26lr%3D%26sa%3DN%26start%3D80%26um%3D1


NAŠE TIPY NA VALENTÝNSKÉ SMS:

Prosím, svatý Valentýne, naší lásce přej, ať je něžná, ať je stalá, ať je zkrátka nej...

Zahřívám se v župánku,  usychaj  mi  vlásky,  v čaji  s  vůní  heřmánku hledám trochu lásky, 
k Valentýnu, drahoušku, zulíbám tě na oušku.

Moře  chová  oceán,  hvězdy  zase  nebe  a  já  v  srdci  upřímném  chovám  jenom  tebe!

Nevěřím, nevěřím, že láska je jen pouhý klam. Láska je... Vím to, vím. Vždyť na ni právě 
umírám... 

Láska  je  jako  večernice  plující  černou  oblohou,  láska  hoří  jako  svíce  a  mrtví  milovat 
nemohou, až pochopíš tyto řádky, odepiš mi hnedka zpátky, co věrná láska stojí, to už dálka 
nerozdvojí! 

Kdyby pravda byla vše a láska snění. Já bych se ke spánku uložil  a nebyl k probuzení.  

Lásko pověz, máš mě vlastně ještě rád??? 

Až půjdeš v noci spát, a Tvých rtů se dotkne vánek, je to polibek ode mne, na Tvůj sladký 
spánek.

Právě ležím v postýlce,  oddávám se vzpomínce.  Vzpomínce na jednu krásku,  které jsem 
věnoval  svou  lásku.  Tu  dívku  dobře  znáš,  když  se  do  zrcadla  podíváš.  

Ať se ti krásně usíná, když noc celá Tě objímá, a krásné sny ať se Ti zdají, noční víly ať Tě 
pohlídají a pusinku Ti za mě dají.

Kdybych jedno přání měl, tak bych si přál Tebe! Polibky ti dávat jen a mít Tě jen pro sebe!

 Přeji krásné probuzení, k tomu polibek a pohlazení. Protože je únor, zima, chlad, má dnes 
svátek, kdo má rád. Miluji tě čím dál víc, tak to je a neřeknu už víc!

 Jsi má láska, jsi můj sen, Tobě patří dnešní den. Jenom s Tebou chci se smát a věrně Tě 
milovat. Zažeň z tváře každý stín, vždyť je svatý Valentýn!!

                                                             



Věk: 39

Datum narození: 11.2.1969

Místo narození: Sherman Oaks, California, USA
Znamení: Vodnář
Jennifer Aniston je dcera herce Johna Anistona (hvězda 
NBC televizního seriálu Tak jde čas "Days of Our Lives") a 
matky  herečky/modelky.  Jennifer  vyrůstala  v  prostředí 
filmového  podnikání. Je řeckého původu a rok svého dětství 
strávila právě v Řecku spolu se svými rodiči. Když však její otec 
dostal roli v sérii Love of Life, celá rodina se přemístila do New Yorku (v době, kdy jí bylo 9 
let). Ve věku jedenácti let začala navštěvovat divadelní klub Rudolf Steiner School, kde se 
věnovala také kreslení. Její zkušenost z Rudolf Steiner School jí umožnila objevit spalující 
vášeň pro svět umění, kde záhy prokázala své kvality. Pár jejích maleb bylo dokonce vystaveno 
v  prestižním  newyorském  Metropolitan  Museum  of  Art  (Metropolitní  Muzeum  Umění).

Svou hereckou kariéru započala na newyorské škole High School of the Performing Arts, kde 
promovala  v  roce  1987.  Po  jejím  dokončení  v  roce  1987  vytvořila  několik  vynikajících 
divadelních rolí ve hrách jako "For Dear Life" v Public Theatre nebo v "Dancing on Checker's 
Grave". Jejím televizním debutem se stala TV serie "Molloy", a poté následovaly další jako 
"Ferris  Bueller",  "The  Edge"  a  "Muddling  Through",  "Herman's  Head",  "Quantum Leap"  a 
"Burke's Law". Také si zahrála ve filmu s keltskou tématikou "Leprechaun" (1993), ale film byl 
naprostý propadák.

Role upovídané Rachel Green v televizním seriálu Přátelé "Friends", kde měla původně hrát roli 
Moniky, jí vynesla dvě nominace na Emmy v kategorii Nejlepší herečka ve vedlejší roli a čtyři 
People’s Choice Awards v kategorii  Nejlepší herečka v komedii.  Byla rovněž nominována na 
Zlatý globus v kategoriích Nejlepší herečka ve vedlejší roli v komedii, dramatu nebo minisérii. 
Svou první Emmy získala v roce 2002 v kategorii Nejlepší herečka v komediální sérii, o rok 
později v té samé kategorii získala nominaci na Zlatý globus a poté nominaci na cenu Emmy. Z 
Jennifer se najednou od roku 1994, kdy přišla první série Přátel, stala hvězda a sex symbol. 
Její charakteristický účes inspiroval hodně žen po celém světě. Bylo natočeno již mnoho sérií 
a všechny obletěly svět s velkým úspěchem. Po boku Jennifer se v Přátelích objevili Courteney 
Cox-Arquette,  Matt  LeBlanc,  Matthew  Perry,  David  Schwimmer  a  Lisa  Kudrow.  

S Anistoninou nenadálou slávou přišly filmové nabídky. Nejprve vytvořila menší role v produkci 
Edwarda  Burnse  v  romantické  komedii  Ona,  jedině  ona  "She's  the  One"  (1996)  po  boku 
Cameron Diaz. Hlavní roli pak ztvárnila v romantické komedii Perfektní záskok.

http://www.osobnosti.cz/cameron-diaz.php
http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?att=4&atd=223c3a32393c39223c373a3935393940404136fb2237223e3a40383a3e39373d3a2222343a4036fc393522f7717877783e35387c7b7a336a7075716872657a6d336a80337668687168366e727c6e7d7b33736f72fe373339f9373f3e35f835363a39fa3a38f93f3a3c3f363441363840383a363638403d373df822f73ff9343c383f41213130373038&pageurl=http%3A%2F%2Fzivotopis.osobnosti.cz%2Fjennifer-aniston.php
http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?att=4&atd=223c3a32393c39223c373a3935393940404136fb2237223e3a40383a3e39373d3a2222343a4036fc22333df7717877783e35387c7b7a3371757d6a7871697c737469346783326e69716afa383c40fa403e3afc34373433fd3822fe3c34353a383f413e3d393a3a42353c3c38423af93afc3ffa35403d3d3e2139373632&pageurl=http%3A%2F%2Fzivotopis.osobnosti.cz%2Fjennifer-aniston.php


                                             
Spisovatelka 
Datum narození:   /   datum úmrtí: 
04.02. 1820   /   21.01.1862 
Místo narození:
Vídeň 
Znamení:
Vodnář                                     

Životopis:
Česká spisovatelka Božena Němcová narozená 4. 2. 1820 ve Vídni, byla spolu s K. H. 
Borovským, J. K. Tylem a K. J. Erbenem v popředí české literatury ve 40. a 50. letech 
19. století. Božena Němcová, vl. jménem Barbora Panklová, byla dcerou české služky a 
panského kočího, rakouského Němce. Její původ je zpochybňován, někteří tvrdí, že by 
mohla  být  nemanželskou  dcerou  sestry  vévodkyně  Zaháňské  a  manželé  Panklovi  ji 
adoptovali.

Po jejím narození se rodina usadila v Ratibořicích u České Skalice na statcích kněžny 
Zaháňské. Němcová neměla žádné zvláštní vzdělání. Do školy chodila v České Skalici
V dětství na ni měla velký vliv její babička Magdalena Novotná, která byla tkadlenou.
Také pobyt v německé rodině panského správce, kde poprvé přišla do styku s literaturou, 
měl na ní velký vliv.

Jako sedmnáctiletá byla pod nátlakem své matky provdána za Josefa Němce, který byl 
úředníkem finanční stráže a byl dvakrát starší než Němcová. Manželé se téměř každý 
rok stěhovali.  Během těchto přesunů se jim narodily čtyři  děti.  Manželství  Němcové 
nebylo šťastné, Němec byl často unavený a nepříjemný.

http://narozeniny.osobnosti.cz/..1820
http://narozeniny.osobnosti.cz/04.unora


1. Jaké je dívčí jméno Boženy Němcové?
a)Božena Němcová
b)Barbora Panklová
c)Božena Panklová

2. Kde se narodila Božena Němcová?
a) v Praze
b) v Českých Budějovicích
c) ve Vídni

3. Jak se jmenovala její matka?
a) Terezie Novotná
b) Magdaléna Novotná
c) Jitka Němcová

4. Kolik měla dětí?
a) žádné
b) 2 děti
c) 4 děti

5. Jaká je její nejznámější kniha ?
a) Babička
b) Devatero pohádek
c) Ferda Mravenec

6. Co byla Božena Němcová?
a) hip-hoperka
b) spisovatelka
c) herečka

7. Jak se jmenoval její manžel ?
a) Josef Němec 
b) Jan Němec
c) Alfons Němec

8. Kde je její hrob ?
a) V Přešticích
b) Na Vyšehradě
c) V Brně

(Správné odpovědi můžete zaslat s vaším jménem a třídou na naši adresu: noviny@zsprestice.cz a 
dostanete se do slosování o drobné dárky.)

mailto:noviny@zsprestice.cz


1 .Zima začíná:
a) 21. 12.
b) 21. 11.
c) 21. 1.

2. Zimní měsíce jsou:
a) listopad, prosinec a leden
b) prosinec, leden a únor
c) leden, únor a březen

3. Zimní sporty jsou:
a ) hokej, tenis a fotbal
b) sáňkování, bobování a fotbal
c)  lyžování, hokej a snowboarding

4. Kolik stupňů musí  mít voda, aby se  z ní stal led?
a) 5 °C
b) 0 °C
c) -5 °C

5. Zvířata, která v zimě spí zimním spánkem, jsou:
a) ježek a medvěd
b) srnka a zajíc
c)  vlaštovka a jiřička

6. Co se děje se zvířaty, která v zimě nespí?
a) vypadávají jim chlupy
b) protože je nedostatek jídla, drží dietu
c) houstne jim srst

7. Které zvíře nemůžeš vidět  v zimě u krmelce ?
a) jezevce
b) srnku 
c) zajíce



8. Čím zvířata v zimě přikrmujeme ?
a) senem, žaludy a kaštany 
b) měkkým pečivem a sušenkami
c) kukuřicí, jablíčky  a cukrem

 9. Kterého ptáčka u nás v zimě neuvidíš ?
a) kosa
b) vrabce
c) čápa

10. Čím krmíš ptáky v krmítku ?
a) semínky a drobky od pečiva
b) mrkví a zelím
c) zbytky po smažení 

(Správné odpovědi můžete zaslat s vaším jménem a třídou na naši adresu: noviny@zsprestice.cz a 
dostanete se do slosování o drobné dárky.)

TROŠKA HUMORU ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

 Dobrovský ustájil český pravopis.
 Dlouhé  básně  psali  básníci  proto,  že  nevěděli,  že  se  to  jednou  budeme muset  učit 

nazpaměť.
 Božena Němcová se špatně vdala, takže volný čas vyplňovala psaním.
 Jaroslav Vrchlický strávil noc na Karlštejně.
 Romantický básník je takový, který píše v přírodě v noci a vzdychá přitom.
 Karel Čapek vystupoval proti fašismu; naštěstí umřel dřív, než začala válka, protože 

jinak by to asi nepřežil.
 Prahory se říká útvarům, ve kterých kdysi žily zkameněliny.
 Sokrates  byl  řecký filozof.  Chodil  mezi  lidi  a dával  jim dobré rady.  Lidé ho za  to 

otrávili.
 Z římských otroků povstali nejdříve aligátoři.
 Obyvatelé starého Egypta se nazývali mumie a bydleli v pyramidách.
 Staří Slované pohřbívali své mrtvé ve skrčené poloze, aby jim nebyla zima.
 Bílý fosfor je tak vznětlivý, že ho musíme držet pod poklopem.
 První kosmonaut byl Jan Hus, ale bohužel uhořel při startu.
 Měsíc je důležitější než Slunce, protože svítí, když je tma.
 V prostředí Afriky míváme často tropické větry.
 Život vznikl v moři a na pevninu se přesunul, když tam poprvé vylezly ryby.
 Vrstevnice jsou ženy stejného věku.
 Z Asie dovážíme rýži, bambus a Vietnamce.
 Nejzaostalejší stát střední Afriky je Česká republika.
 Operní hlas není jako normální hlas; je to buď takové ječení nebo brumlání.
 O svátcích jsem byl s rodiči na České vši vánoční od Jakuba Jana Ryby.

mailto:noviny@zsprestice.cz


Osmák degu
Osmák degu (Octodon degus)  je  malý  chilský hlodavec, 

lidově přezdívaný též chilská veverka. Jméno osmák má původ ve tvaru žvýkacích 
plošek  jeho  stoliček,  které  tvarem  připomínají  osmičky.  Pro  svoji  mírnost, 
nenáročnost chovu, inteligenci, živost a sociální povahu je s oblibou chován jako 
domácí mazlíček, k této roli jej navíc předurčuje i skutečnost, že na rozdíl od řady 
dalších zvířat netrpí nemocemi přenosnými na člověka. Jelikož je nenáročný na 
chov  a  zároveň  trpí  přirozenou  cukrovkou,  slouží  vědcům  jako  modelový 
organismus pro výzkum cukrovky.

Vzhled

Osmák degu je drobný hlodavec (obvykle měří okolo 15 cm bez ocásku, 20-25 cm s 
ocáskem) s dlouhým úzkým ocáskem, který tvoří jednu až dvě třetiny délky těla a 

je na konci opatřený štětičkou chlupů. Ocásek je 
velmi křehký, podobně jako u slepýše tak může 
posloužit  k zabavení  predátora -  nebo zůstat  v 
ruce  člověku,  který  za  něj  osmáka  chytí. 
Ulomený ocásek nedorůstá ani částečně. Zadní 
končetiny jsou mohutnější a delší než přední a 
mají pět osrstěných prstů s drápky, které si často 
okusují, aby jim nepřerostly (zastřihávání není 
nutné).  Přední  packy  mají  plně  vyvinuty  jen 
čtyři  prsty  (palec  je  zakrnělý).  Srst  je  obvykle 

hnědočerná, na bříšku krémové barvy. Kolem velkých černých očí jsou světlejší 
kroužky. Má poměrně velké uši a dlouhé jemné vousky, které mají i  hmatovou 
funkci  (rvaví  nevychovaní  jedinci  chovaní  ve  stísněném  prostoru  si  je  často 
navzájem oškubávají).

Zuby  osmáka  mají  přirozeně  oranžovou 
barvu.  Získávají  ji  pár  týdnů  po  narození. 
Oranžová  barva  vzniká  reakcí  slin  a 

chlorofylu  z  rostlin, 
které  požírají.  Tato 
barva  je  tedy  závislá 
také na složení potravy. 

 



….malý TEST….
…Obecné znalosti o zvířatech…

 Největší kočkovitá šelma:
a) Lev pustinný
b) Tygr ussurijský
c) Tygr bengálský
d) Lev africký

Největší šelma:
a) Lev africký
b) Tygr ussurijský
c) Panda obrovská
d) Medvěd hnědý

Nejrychlejší savec:
a) Gepard
b) Králík
c) Pes
d) Gazela

Největší zvíře:
a) Žirafa
b) Slon africký
c) Plejtvák obrovský
d) Kůň

(Správné odpovědi můžete zaslat 
s vaším jménem a třídou na naši adresu: 
noviny@zsprestice.cz a dostanete se do 
slosování o drobné dárky.)

mailto:noviny@zsprestice.cz


VTIPYVTIPY
Karel: "Kde bude tvoje prasátko spát?" Maruška:
 "V mé ložnici." Karel: "Co ten smrad?" Maruška:
 "Čuník si na to zvykne."

Přiletí mol z výpravy a 
chlubí se 
mamince:"Maminko, dneska 
jsem byl úspěšný, pořád mi tleskali."

Ptá se otec syna:
 "Co to tam gumuješ, Pepíčku?"
 "Pan učitel mi říkal, 
abych si co nejdříve opravil tu pětku!"

"Markétko, proč tvá mladší sestra pláče?" ptá se 
teta neteře, "protože jsem ji pomáhala." "Pomáhala s 
čím?" ptá se dál teta. "Pomáhala jsem ji sníst 
čokoládu."

Pepíček přijde domů o hodinu později. Maminka se ho ptá:
 "Pepíčku, víš, že jsi měl být doma už před hodinou?" 
"Ano,  maminko. Jenže my jsme si hráli na vlak
a on měl hodinu zpoždění."

Dva zvěrolékaři končí operaci slona. "Dneska nám to 
šlo dobře,” pochvaluje si jeden. "Tentokrát jsme tam 
nezapomněli žádné nástroje.” Druhý se blaženě 
usměje, ale pak se rozhlédne okolo a zděsí se: "A 
kde je sestřička?!”

Blondýnky jdou do lesa pro vánoční stromeček.
 Po dvou hodinách hledání se jedna zeptá té druhé:

 "Tak co?“ "Ále, nikde nic.“ "Víš co? 
                           Tak vezmeme nějaký bez ozdob.“

Co si řekne blondýnka, když uvidí na zemi slupku od banánu? 
"Ách jo, to si zase rozbiju držku."

Jaký je rozdíl mezi tchyní a Sputnikem? 
Sputnik obíhá kolem Země a dělá Pí, Pí, Pí.
Tchyně obíhá kolem zetě a dělá Nepí, Nepí, Nepí.



ODPOVĚDI Z MINULÉHO ČÍSLA

ODPOVĚDI NA VÁNOČNÍ KVÍZ:

1)B
2)B
3)C
4)A
5)A
6)B
7)A
8)C
9)B
10)A
11)A

Pohádky
1.Mach a Šebestová
2.Rákosníček
3.Rumcajs, Cipísek a Manka

Z A M I

I Z A M

M I Z A

A M I Z

P Z O M I D

O D P I Z M

D O I P M Z

Z I M O D P

I M D Z P O

M P Z D O I

Vánoční křížovka
1.svíčka
2.strom
3.sob
4.Ježíšek
5.sáně
6.sněhulák
7.dárek
8.vločka
tajenka: STOJÁNEK



4.Maxipes Fík
5.Hurvínek
6.Bob a Bobek
7.Princezna se zlatou hvězdou na čele
8.Víla Amálka

Správnou a vítěznou luštitelkou je Monika Weinfurtová ze VII. E. Cena je k dispozici u šéfredaktorky.

Toto číslo školních novin pro vás připravili: 

Šéfredaktorka: pí uč. Markéta Dvořáková

Redakční tým:  Veronika Ladková, VII. C 
Zuzana Loudová, VII. C

  Radka Trávová, VII. E
                          Kristýna Vlachová, VII. E
                          Sandra Šobrová, VII. E
                          Adéla Moravcová, VII. C
                          Adéla Havránková, VII. A

Pište nám na naši adresu: noviny@zsprestice.cz . Čekáme 
na vyluštění křížovek i správné odpovědi na naše kvízové 
otázky. Dostanete se tak do slosování o drobné dárky!!!

mailto:noviny@zsprestice.cz

	Pravé přátelství
	Ne každý je ti přítelem, 
kdo na oko se ti staví,
kdo v neštěstí tě neopustí,
to je přítel pravý…
Proto při volbě přátel svých
vždy opatrný buď
a nikdy podle zevnějšku,
jen podle srdce suď!
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