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Den svatého Valentýna

Den svatého Valentýna je svátkem všech zamilovaných, a proto bychom ho měli
strávit se svými nejbližšími a milovanými. Přesto, že tento svátek přišel z jiných zemí, našel
místo i v našem kalendáři. Málokdo možná ví, že v tento den oslavujeme odvahu kněze a
mučedníka Valentýna.

Svátek zamilovaných je slaven 14. února. Pochází už ze 3.století. Valentýn byl
křesťanským knězem a velice přál mladým párům lásku. I přes zákaz sňatků Valentýn páry
oddával. Při jednom z obřadů byl přistižen a popraven. Za tuto odvahu se stal patronem všech
zamilovaných. Svátek svatého Valentýna upadl v průběhu dějin do zapomnění. Svátek
zamilovaných se vrátil ve 0. století, když firma Woltra Scotta vyráběla vánoční přání a jejich
zisky rostli pouze o Vánocích. Bylo nutné vyrábět přání přes celý rok, a tak vrátili svátek
svatého Valentýna.
O Valentýnu můžete potěšit valentýnským přáníčkem nebo drobnou maličkostí.
Všem přeji za sebe i za celou redakci Klubka krásné prožití svatého Valentýna.

Martina Pokorná IX. B

Valentýn

Je jen jeden poklad pradávný,
i když zlatem se netřpytí.
Je všude kolem a neustále hlídaný,
už nekonečná staletí.
Je světlem pro slepé i spásou pro věřící,
když nezbývá už naděje.
Je hvězdou jasně zářící,
co chudé pro radost zahřeje!
Nelze ukrást, nelze prodat,
s ním žiješ líp než králové.
Když ho najdeš, chceš ho rozdat,
tomu nejbližšímu, z lásky své.
A co vy, taky ho dáte,
jaký je ten váš lásky mlýn?
Nemáte anebo máte,
ten nejkrásnější Valentýn?

Valentýn
Svátek svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn) se slaví v anglosaských zemích
každoročně 14. února jako svátek lásky a všech zamilovaných. Je to den, kdy se tradičně
posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou stylizovaného srdce jako
symbolu lásky. V poslední době se tento svátek šíří i v kontinentální Evropě.
Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve starověkém Římě. V
předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“ vloženy lístečky se jmény mladých dívek. Každý
mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ v
následujícím roce.

Tereza Petržilková VIII.B

Valentýnské srdce
připravím si:
jehlu a nit ( červená nebo růžová)
červenou nebo růžovou látku
vatu
bílou bavlnku

Nejprve vystřihnu z látky dvě srdce stejně velké. Potom nití srdce začnu sešívat. Stehy by
měly být blízko u sebe. Srdce nesmím sešít na všech stranách, musí tam zůstat malá dírka dost
velká, aby se pomocí ní mohlo celé srdce vycpat vatou. Potom srdce převrátím naruby. To
dělám proto, aby stehy nebyly moc nápadné. Potom vyplním srdce vatou, ale musí být dobře
vyplněné, aby ten, komu jej dáte, věděl, jak ho máte rádi. Když už je srdíčko vatou přeplněné,
že až vata vylézá ven, dírku zašiju. Vezmu si bílou bavlnku a na srdíčko vyšiji milá slova
k Valentýnu, která mě napadnou, např. miluji tě, veselý Valentýn, nebo někdo hodně zručný
může vyšít i obrázek medvídka, srdíčka, hvězdičky a různé obrázky, které souvisí
s Valentýnem.

Anežka Hovorková VII.B

Sušenky s čokoládou
Připravíme si:
100 g másla nebo rostlinného tuku
100 g moučkového cukru
1 vejce
Půl kávové lžičky vanilkové esence
175 g hladké mouky
175 g nasekané čokolády na vaření

Postup:
Nejprve si vymažeme máslem nebo tukem 2 velké plechy na pečení. Předehřejeme troubu
na 180 stupňů cesia. Do velké mísy dáme cukr, máslo nebo tuk. Rychle mícháme, až bude
směs lehká a pěnová. Do malé misky rozklepneme vejce a rozšleháme ho. Vmícháme
vanilkovou esenci a přidáme vejce k máslu s cukrem. Pak do mísy prosejeme mouku a
všechno promícháme, až vznikne hladké těsto. Přidáme 100 g kousků čokolády. Dále na plech
dáme vrchovatou lžíci hmoty. Každou sušenu zploštíme vidličkou a posypeme malým
množstvím zbylé nasekané čokolády.
Můžeme podávat na tácy.

Lucie Otoupalová VII.B

Polystyrénový sněhulák

Připravíme si:
3 polystyrénové koule
barevný papír
špejli
tempery

Postup:
Nejprve si vezmeme 3 polystyrénové koule. Nejlépe v různých velikostech. Koule si
postavíme na sebe, aby držely, tak je propíchneme špejlí. Špejle, co bude vidět, tak
odstřihneme. Dále si připravíme tempery, kterými namalujeme oči a knoflíky, jako uhlí.
Necháme uschnout. Po uschnutí si připravíme barevný papír na nos. Nos vyrobíme: vezmeme
si barevný papír, jakou barvu chceme. Vystřihneme si menší čtvereček, který potom
srolujeme do ruličky, slepíme ji. Potom ruličku přilepíme na sněhuláka. Sněhuláčka si můžete
vystavit tam, kde budete chtít. :D

Zimní vločky
Připravíme si:
Bílí papír
Postup:
Papír si vystřihneme na čtverec. Čtverec si přehneme na trojúhelník. Dále do trojúhelníku
začneme stříhat rovné čáry tak, aby byly 1 cm od sebe. Jednotlivé proužky papírů slepíme
k sobě, ve stejném postupu budeme pokračovat. Až jednotlivých částí budeme mít 5, tak je
slepíme k sobě zezdola.
Vločky si budeme moc nalepit na okno.

Lucie Otoupalova VII.B

SPOJOVAČKA – SPORT
Spoj sportovce se správným míčem

Adéla Pincová VII.A

Svíčky na zimní stůl
připravím si:
na první svíčku budu potřebovat jablko
papírový kroužek od lepenky
typ lišejníku terčovka bublinatá
bambusové větvičky
dlouhou svíčku
tavnou pistoli

Nejprve na papírový kroužek od lepenky nalepím pomocí tavné pistole lišejník kolem dokola.
Potom přilepím větvičky bambusu zevnitř tak, aby lístečky vykukovaly ven. Do jablka si
vydlabu díru dlouhou a širokou tak, aby se do ní vešla dlouhá svíčka. Potom už jenom svíčku
do jablka zasadím a jablko posadím na papírový kroužek od lepenky. Do jablka se můžou
zapíchat i různé ozdoby na špejli.

Na druhou svíčku si připravím:
opět papírový kroužek od lepenky
bambusové větvičky
lišejník (terčovka bublinatá)
a kulatou svíčku

Postup je stejný jako u první svíčky, akorát nemám jablko ani dlouhou svíčku. Proto dám na
papírový kroužek hned kulatou svíčku nejlépe v barvě lišejníku.

Anežka Hovorková VII.B
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Na Silvestra byl velký ………………………………. !!!
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Adéla Pincová VII.A

Blechy
3. část

A jela s ním. Jeli dlouho, předlouho. Nakonec dorazili, a byli udiveni, jaké je to tu krásné. A
jak by ne, byli přece v Himalájích. A co to nevidí, před nimi
stopa jako hrom. Říkají si: „Kdo to tady mohl chodit?“ „To
byl jistě Yetti. Říká se, že tady v Himalájích řádí“ odpověděla
mu Emilka. Oba dva se lekli. „Ale co teď?“ „Musíme tady
alespoň jednu noc přečkat.“ A právě tu noc padala hvězda.
„Něco si přej“ řekl jí tiše bernardýn. Emilka si přála stálou
lásku s ním, protože se blížil Valentýn, který jak jistě víte se
slaví 14. února. „Kéž bychom tu hvězdu našli. Mohli bychom
jí přinést našim dětem.“ „To máš pravdu, bylo by to moc
hezké.“ A bylo ráno. Emilka s bernardýnem měli na spěch,
protože se báli Yettiho. A najednou: „bác.“ Před nimi se
objevila obrovská noha. Oba se lekli a pomalu a nejistě začali zvedat hlavy. Div, že oba
nespadli na zadek, jak se lekli. Před nimi stál obrovský, ale usměvavý Yetti. Ruce měl za zády
a asi v nich něco držel. Emilka s bernardýnem nevydali ani hlásku. Yetti je vyzval, aby něco
řekli a Emilka ze sebe tedy vysoukala: „Do-dobrý den.“ „Ale nazdar“ odpověděl jí Yetti
svým hromovým veselým hlasem, až se to všude rozléhalo. Bernardýn se rozhodl, že bude
Emilku chránit, zakřičel svým ustrašeným hlasem: „ne-nech ji být, to-tohle je mo-moje žena!“
„Ale vždyť já ti ji neberu“ rozchechtal se Yetti. „Ta-tak to se omlouvám va-vaše vznešená vývýsosti.“ „Ale to nic. Něco tady pro vás mám. Slyšel jsem vás včera, jak si povídáte, a
rozhodl jsem se, že vám tu spadlou hvězdu přinesu, abyste měli radost. Já totiž hrozně rád
vidím, když má někdo radost.“ A vytáhl úplně malinkatou hvězdičku, kterou celou dobu
schovával ve své veliké ruce za zády. „Mockrát děkujeme.“ Zaradovali se Emilka a
bernardýn. „Ale my jsme si to rozmysleli a asi bychom byli
radši, kdyby zas svítila na nebi.“ „Dobrá, dobrá, jak chcete“
řekl Yetti a ještě než hodil hvězdičku na oblohu, poprosili ho
Emilka a bernardýn, aby se s nimi vyfotografoval, aby alespoň
tohle mohli ukázat svým dětem, které hlídala jejich tetička
Anastázie. Teta Anastázie se na svou sestru Emilku už moc
těšila, protože děti ji už zlobili. A jak by Anastázie řekla:
„všeho moc škodí.“ Emilka s bernardýnem naštěstí brzo přijeli
i když se jim moc nechtělo, protože se velice spřátelili
s Yettim. Když dětem a tetičce ukázali fotografii, to bylo
najednou otázek… „ A to je opravdový Yetti? Nebyl moc zlý?
Jak jste se s ním seznámili? …..

Františka Žáková VII.A

Tvorba žáků 5. A
Zimní radovánky
Kristýna Bontea
Vyrazíme na lyže,
cestou budou potíže.
Pojedeme pomalu,
budem koukat dozadu.
S bratrem budu sáňkovat,
a taky se koulovat.
Pak ho hodím do sněhu,
to bude zas posměchu.
Budeme si spolu hrát,
celý den se jenom smát.
Až se večer přiblíží,
bude konec potíží.

Zimní čas
Liliana Honsová
Na rybníku „zamrz“ led,
půjdeme tam bruslit hned.
Ještě, že je tu jen sníh,
pojedeme na saních.
Postavíme sněhuláka,
tátu to moc taky láká.
Večer si lehneme
a rychle usneme.

Sníh
Kristýna Fördösová
Padá, padá bílý sníh,
pojedeme na saních.
Pojedeme na hory,
koupíme si horory.
Budeme se večer bát,
a ráno se koulovat.
U našeho rybníka
Dominik Pauš
U našeho rybníka,
máme tam i vodníka.
Říkáme mu Bambule,
nazujem si sněhule.
Šel jsem okolo vodičky,
plavaly tam rybičky.
Byl tam i vodník
-je to podvodník.
Skákaly tam žabičky,
mají dlouhé nožičky.

Zima
Eliška Dolejší
Konečně je zima,
táto, to je prima.

Pojedeme do Pece,
s tátou bude legrace.
Dáme si tam občerstvení
-pro naše potěšení.

Zima je prima
Adam Čížek

Tati, to je prima,
že je tu zase zima.
Už nám „napad“ sníh,
budu jezdit na lyžích na saních.
Sněhuláci – ti se mají,
nekašlou a nesmrkají.
Sněhuláka postavím vedle stromku,
je to hned u našeho domku.

Vezmeme si rukavice,
sáně, boty a čepice,
Vyběhneme rychle ven,
na sněhu si užijem.

Zima
Veronika Fördösova
Mami, tati – to je prima,
venku už je zase zima.
Sníh se snáší na zahrady
jako bílá peřina,
doba zimních radovánek
už konečně začíná.
Zima
Roman Pokorný
Venku mrzne, venku fičí,
sněhulák tam v mrazu cvičí.
Venku mrzne, až to praští,
vrabci rychle zrní baští.

Až tam mrznout přestane,
krásné jaro nastane.
Jaro sněhuláka zničí,
dlouho si zas nezacvičí.
Zimní zázraky
Václav Petráň
Mami, tati – je tu sníh,
budu jezdit na saních.
Mamka mě doma učí,
skoro jako když mě mučí.

Leden, leden
-přikryl vodu ledem
a kde včera byly louže,
tam to dneska pěkně klouže.
Koulování
Kristýna Bontea
Koulování to je prima,
když je venku velká zima.
Budeme se koulovat
a taky se radovat.
Pak vezmeme sáně,
sjedeme ze stráně.
Pak budeme bruslit,
na ledě si kreslit.
Zima
Kristýna Bílková
Sláva, už je sníh!
pojedeme na saních.
Rybník už je zamrzlý,
pojedeme na bruslích.

Táta brusle nabrousí,
mráz nám tváře nakreslí.
Postavíme sněhuláka,
to jek krása, křičí táta.
Zima
Kateřina Doležalová
Konečně je zima,
mámo, to je prima.
Vezmem boty, saně,
sedneme si na ně.
Už tu máme sníh,
pojedeme na saních.
Pojedeme z kopce,
na té naší louce.
Jedem s větrem o závod
a jsme zmrzlí dost a dost.
Vítr velmi fouká,
meluzína houká.
Sněží
Zdeněk Masář
Zima je hezká jako léto,
akorát, že v létě je teplo!
V zimě všichni nosí čepice,
jen holky na plese mají střevíce.
Ve škole se zase učí,
venku pořád vítr fučí.
Pořád je tam zima a mráz,
dáme si svařáček včas.

Hádanky
1. Slyšel jsi mě před chvílí, teď mě slyšíš zase. Za chvíli zemřu, ale jen do doby, než mě
znovu nezavoláš. Kdo jsem?
2. Kde vždycky včerejšek přichází až po dnešku?
3. Co bylo první - vejce nebo slepice?
4. Jak utopíte blondýnku?
5. Můžeš mě použít, jen pokud jsem plná. Přesto jsem plná děr. Kdo jsem?
6. Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva mají mokré vlasy. Jak
je to možné?
7. Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, na kolikátém místě budete?
8. Když se černoušek narodí, má černé tělo, černé ruce, černé nohy, černou hlavu a jaké
má zuby?
Řešení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ozvěna.
Ve slovníku.
Vejce. Protože už i dinosauři kladli vejce.
Dáte do vany zrcadlo.
Mycí houba.
Třetí muž je holohlavý.
Na druhém místě.
Žádné.

Vybarvi si dinousara

Adéla Pincová VII.A

Vtipy
„Pepíčku, proč jsi v noci brečel?"Zdálo se mi, že škola shořela."Uklidni se, to byl jen sen.“A
proč jsem asi po probuzení brečel?"
Přichází Pepíček ze školy: Dnes jsme se učili počítat do desíti. - Tak ukaž! 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
a 10. A kde máš pětku? - V žákovské!
,,Obdivuji vaše psy, ale nemohu přijít na to, co je to za rasu?" - "Ahoj-ahoj." -,,Proboha, co to
je?" – „Česká odrůda italského Čau-čau!"
Proč odlétají čápi na zimu do teplých krajin? Protože i tam chtějí mít děti!
Dost blbá civilizační choroba je, když má včela alergii na pyl.
Prosil bych dva zajíce, ale bez broků. Lituji, zajíce, kteří se oběsili, nevedeme!
Víte, kdy kuře naposled pípne? V Tescu u pokladny.
,,Jenom žádnou paniku,“ uklidňuje lékař pacienta, ,,tuto operaci už jsme prováděli nejméně
třicetkrát. Jednou se musí povést."
Hospodě se vysílá hokejový zápas ČR:USA. Přijde tam cikán a ptá se:
,,Jak hrají naši?"
hostinský mu odpoví: ,,Ale vaši dneska vůbec nehrají!"
Králík potká hada a říká:
,,Sorry za to jak jsem se ti smál, že nemáš nohy."
Had říká: ,,To je v pohodě."
Králík: ,,Tak jo, tak ruku na to!"
Udýchaný mladý pošťák přijde k dedkovi a říká: ,,Dědku! Už mě nebaví chodit každý měsíc
za vámi na samotu 18 km od vesnice kvůli důchodu."
Dědek na to: ,,Ty mě neštvi mladý, nebo si objednám denní tisk!"

Markéta Bicerová VII.A

MS lední hokej, zimní olympijské hry a krasobruslení
Jak všichni jistě víte, v této době se konalo Mistrovství světa v ledním hokeji. Bylo to
již 76. Mistrovství světa. A právě na tomto Mistrovství hrál hráč původem ze Soběslavi – Petr
Koblasa! Už loni se těšil z premiérové pozvánky do extraligy. Momentálně hraje za HC
Energie Karlovy Vary. Zde je vidět, že nezáleží na tom, jestli jsme z velkého nebo malého
města, protože, když nám sport jde, úspěch se může dostavit. Turnaje se zúčastnilo celkem 16
týmů. I když výhled na medaile byl bohužel minimální.
Jak jistě všichni víte, zimní olympijské hry se konají ve stejný rok jako letní. První
olympijské hry se konaly ve Francii roku 1925. I když v dobách 2. světové války byly
zrušeny, ale svaz je později opět obnovil. Zimní olympijské hry zatím hostilo jen 10 států.
Čtyřikrát Spojené státy americké, třikrát Francie a Rakousko. Dvakrát Itálie, Japonsko,
Kanada, Norsko a Švýcarsko, a jednou Jugoslávie (bývalé Chorvatsko a Srbsko), Německo.
Nyní proběhly od třináctého do jednadvacátého ledna 2012 v Rakousku, vedlo se nám
zde dobře hlavně v biatlonu, v tomto ohledu Česká republika obsadila několik zlatých,
stříbrných i bronzových příček. I když ještě nevíme, kde se budou konat příští zimní
olympijské hry, přejeme našim závodníkům, ať se jim také tolik vydaří, jako v roce 2012.
Stále populárnějším sportem se stává krasobruslení. I v naší malé Soběslavi poměrně
před nedávnem založili Krasobruslařský svaz. Hned se přihlásilo hodně dětí, které nyní jezdí
všude možně po jihu Čech a sklízejí své úspěchy za tvrdý trénink. A co je vlastně
krasobruslení? Je to sada piruet, skoků a otoček prováděných na ledě. Soutěžící děti většinou
hodnotí 3 porotci. Když se porotcům zalíbí soutěžící, mohou mu dát plný počet bodů. Které
z dětí dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává.

Adam Klimeš VII.

MS v cyklokrosu

V sobotu 2.2 2013 se naši cyklokrosaři zúčastnili MS v cyklkrosu v USA. Výprava 12 jezdců
ovšem bez dvojnásobného mistra světa Zdeňka Štybara. Z důvodů tání sněhu museli
organizátoři zhustit všechny závody v jeden den, kvůli stoupající hladině přilehlé řeky Ohia.
Reprezentační trenér Stanislav Bambula z ní měl hodně smíšené pocity. ,,Těšil jsem se sem na
trať, která bude suchá a tvrdá, tak jak byla poslední tři roky, co jsme sem jezdili. Najednou
sem přijedeme, ale jsou tu potopy a bahno. Nejsme zrovna moc 'bahňáci', ale zase to není
taková ta belgická rovina," porovnával Bambula.
Nejlépe se v závodě Louisville junior umístil Adam Ťoupalík, na třetím místě. Michael Boroš,
Karel Pokorný a Jakub Skála se umístili ve vyšších příčkách okolo osmnáctého místa.
Díky Adamu Ťoupalíkovi získala česká reprezentace po dvou letech v této kategorii medaili.
V závodě žen měla obrovskou smůlu Kateřina Nash. Obhájkyně bronzu z minulého roku měla
bohužel kvůli technickým potížím smůlu a nemohla se pořádně opřít do pedálů a do cíle tak
spěchala, jako na koloběžce čehož Chainelová-Lefevreová využila. Kateřina Nash se umístila
na čtvrtém místě.
Popáté za sebou a pošesté vyhrála závod žen všestranná Nizozemka Marianne Vosová.
Stříbrnou medaili získala Katherine Comptonová, třetí skončila o dvě vteřiny před Nash
Lucie Chainelová-Lefevreová z Francie.

Závod do 23 let ovládl nizozemský jezdec Mike Teunissen před dvěma Belgičany. Druhý
dojel Wietse Bosmans a bronz bral Woute Van Aert. Nejlepší výsledky z Čechů zaznamenal
Vojtěch Nipl, Jakub Skála dojel hned za ním.

A.ŤOUPALÍK

MČR V CYKLOCROSU

Dvojnásobný mistr světa Zdeněk Štybar vyhrál ve Stříbře po sedmé mistrovství republiky.
Druhý dojel na západě Čech Martin Bína, na třetí příčce skončil Vojtěch Nipl.

Bína vyhrál závěrečný závod SP v zasněženém Hoogerheide
Český cyklokrosař Martin Bína vyhrál na zasněžené trati v nizozemském Hoogerheide
závěrečný závod Světového poháru. Juniorský mistr světa z roku 2001, jenž dva roky
nezávodil kvůli zdravotním problémům, si v elitním seriálu připsal premiérový triumf
v kariéře.
,,Je to pro mě mimořádně cenná výhra. Přišlo to na konci sezony, je to jedinečný úspěch,"
radoval se Bína, jenž se pohyboval celý závod v čelní skupině. Na náročné technické trati, za
místy mimořádně hustého sněžení, porazil o sedm sekund domácího Larse van der
Haara.,,Byla to technická a rychlá trať, což mi vyhovuje," dodal devětadvacetiletý
cyklokrosař.

M.B ína

Martina Pokorná IX.B

Anketa s FACEBOOKem
I přesto, že FACEBOOK je velmi návykový, rozhodl jsem se o něm napsat anketu.
Můj názor je takový, že bychom neměli sedět u toho celý den, můžeme si pokecat po chatu,
ale proč nejít ven s kamarády. Vím, že je to těžké když dělají to samé co vy, píšou statusy,
chatují a koukají po různých profilech. Proto právě píši, že to může být jinak.

Myslíte si, že je FACEBOOK dobrý?




ANO
Je SUPER
Tak určiťě

Co si myslíte o Marku Zuckerbergovi (zakladatel)?



Musel to být chytrý člověk
Je borec

Co si myslíte o jeho založení?




Muselo to být velice náročné
Četl jsem o tom na WIKIPEDII,složitost
Kdo umí, ten umí

Martin Čechtický VIII.A

Spojovačka
Krokodýl

Prase

Želva

Tučňák

Markéta Bicerová VII.A

