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PRANOSTIKY 
BŘEZEN 

Březen - za kamna vlezem.  

Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé. 

V březnu vítr břízy fouká. 

V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest. 

Březnové slunce má krátké ruce. 

Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát. 

Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj. 

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl. 

Sníh v březnu škodí osení i vinné révě. 

Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného. 

Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí. 

Březnového prachu za dukát lot. 

V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed. 

V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato. 

V březnu prach - jistý hrách. 

Březen bez vody - duben bez trávy. 

Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj. 

Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní. 

Mokrý březen od rolníků nenáviděn. 

Na déšť březnový následuje požehnání boží. 

Mnoho dešťů březnových - hubené léto. 

Jak prší v březnu, tak také v červnu. 

Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.  

 

 

 
Zdroj: http://www.pranostika.cz/mesic-brezen.html 

http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-vykvetly-prvni-snezenky-jarni-pocasi-ve-stredu-vystrida-

ochlazeni-20160208.html 
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DUBEN 

Ranní déšť a dubnový čas jest stejný. 

V dubnu čas a panský kvas. 

Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí. 

Sníh dubnový hnojí, březnový tráví. 

Sníh dubnový jako mrva pohnojí. 

Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný. 

Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne. 

Na mokrý duben - suchý červen. 

Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu. 

Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá. 

Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí. 

Dubnový sníh rodí trávu. 

Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší. 

Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.  

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy. 

Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň. 

Mokrý duben - hojnost ovoce. 

Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest. 

Duben hojný vodou - říjen vínem. 

Jaký duben - takový říjen. 

Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde. 

Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více nepostíná. 

Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě. 

Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. 

Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.pranostika.cz/duben.html 

http://mujdum.dumabyt.cz/rubriky/zahrada/jarni-kvetiny-pod-vasimi-stromy_1300.html 
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TROCHA POESIE 

 

Než začne jaro 

Jindřich Balík 

Udělat jaro 

dá pořádnou práci –  

 

zařídit, aby už 

zpívali ptáci, 

vytahat ze země  

kytky a trávu, 

pro louky připravit 

barevnou slávu, 

vyleštit slunce, 

ať zlatě se třpytí, 

čmelákům objednat 

jídlo a pití, 

postavit na stráně 

domečky šnečí, 

k motýlům promluvit 

motýlí řečí, 

rozvonět jabloň 

a třešni 

a hrušku… 

 

Udělat jaro 

dá pořádnou fušku! 

 

 

 

 

Připravila: Barbora Nová, 3.A 

 
Zdroj: Čítanka 3, čteme pro potěšení, str. 130, Fortuna Praha, 2006, ISBN 80-7168-821-5 
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VELIKONOCE 
 

Velikonoce (latinsky pascha, řecky πάσχα – pascha, hebrejsky ַסח  (pesach – přechod, přejití פֶּ

jsou nyní nejvýznamnější křesťanský svátek, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K 

tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se 

událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku pesach, který je 

památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. Tak jako Letnice jsou tedy 

původně (i podle latinského názvu) svátkem židovským a do roku 325 se slavily ve stejný den 

jako svátek židovský U Slovanů a Germánů splynuly jejich lidové oslavy s pohanskými 

slavnostmi jara (pohanský název Easter), jimiž bylo oslavováno procitnutí přírody ze zimního 

spánku, čímž do jejích lidových oslav přešly v germánském a slovanském prostoru mnohé 

původem pohanské zvyky. 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce 
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VÝZNAMNÝ 

DEN 
Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ), připadající každoročně na 8. března 

 

- je mezinárodně uznávaný svátek k výročí stávky newyorských švadlen v 

roce 1908  

 

- demonstrace žen na konci zimy, tradičně o nedělích, se nejdříve konaly v 

USA na popud tamní Socialistické strany USA; velké shromáždění za 

volební právo žen se konalo 8. března 1908 v New Yorku 

 

- od roku 1911, byl poprvé slaven v 

          Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcars            

Dánsku a USA 

 

   -  datum 8.března se ustálilo až po první světové 

válce.                

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravil: Roman Pejs, 7.A 
 

Zdroj : https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_%C5%BEen 



STALO SE … 
Exkurze pravěkem 

Dne 9.3. se v tělocvičně konala přednáška EXKURZE PRAVĚKEM. Dozvěděli jsme 

se zajímavosti z doby kamenné a ledové. Např. něco o mamutech, o výrobě 

nástrojů a stavění příbytků. V tělocvičně také bylo vystaveno několik exponátů 

třeba keramika, nástroje, Smilodon – „tygr šavlozubý“, mamut, Věstonická 

Venuše, Lascaux a tabule s porovnáním hlav a vývojem člověka. Mohli jsme si 

vyzkoušet zavázat botu z doby ledové a mlít mouku. Někteří z nás se převlékli za 

pravěké lidi. 

  

 
 

Připravila: Pavla Lešková, 7.A 
 

Foto: Z. Lešková 



MÁME RÁDI KNIHY 

Název knihy: Harry Poter a Kámen Mudrců 

Autorka: Joanne Rowlingová 

 

Nakladatelství: Albatros 

Počet stran: 286 

Rok vydání: 26.6 1997 

Žánr: Fantasy 

 

Tato kniha je o jedenáctiletém chlapci, který se jmenuje Harry James Potter. Lord 

Voldemort je zlý čaroděj, který mu zabil rodiče a také čaroděj, od kterého má Harry jizvu na 

čele. 

Harry bydlel u své tety Petunie Dursleyové, strýčka Vernona a bratránka Dudlyho. 

Tato rodina mu dělá ze života peklo, nutí ho nosit staré věci, bydlí v přístěnku pro košťata a 

příšerně se k němu chovají .Harrymu navíc namluví, že jeho rodiče zemřeli při dopravní 

nehodě a z té že má i jizvu na čele ve tvaru blesku. 

Když se pak v den svých jedenáctých narozenin od hajného a šafáře v Bradavicích Rubeuse 

Hagrida dozvídá, že je kouzelník, ze začátku tomu nechce ani trochu věřit.  

Rázem se zdá, že se Harrymu splnila všechna jeho přání, ale jak se také od Hagrida dozvídá, 

Voldemort, kterého před jedenácti lety porazil, byl už natolik nelidským stvořením, že ani 

smrt ho na dlouho nedokáže zadržet před návratem k moci, kterou mu Harry vzal.  

Harry si v prvním ročníku v Bradavicích najde podobně 

staré přátele - Hermionu Grangerovou, Rona Weslyho, ale 

i nepřátele jako Draco Malfoy. Zjistí, že ne všichni 

kouzelníci měli z Voldemortovi porážky radost. Objeví 

také, že má po otci talent pro kouzelnický sport, který se 

hraje na košťatech, famfrpál.A  časem se mu Bradavice 

stanou opravdovým domovem, který nikdy neměl. Na 

konci knihy se pak spolu s Hermionou a Ronem postaví 

tváří v tvář Voldemortovi a jeho pomocníkovi, který je sám 

učitelem a také prahne po legendárním kameni mudrců. 

Tato kniha patří mezi moje nej knihy, četl jsem ji 

od 6 let s tátou,  doporučuji. 

Knihu četl: Jaromír Váňa, 8.B 



Název knihy: Lovci mamutů  

Autor:  Eduard Štorch  

Nakladatelství, místo vydání, rok: Albatros v Praze roku 1983 

Počet stran: 298  

Žánr: Dobrodružný 

 

Tato kniha vypráví tom, jak se tlupa potýkala s hodně problémy jako např. ztrátou 

ohně, setkáním s cizí tlupou, bojem s medvědem; to je jenom zlomek špatných událostí v 

tlupě. Ale také tlupa měla své dobré dny, jako když ulovili zubry nebo koně. Nejlepší den pro 

kluky byl den D, kdy kluk jménem Kopčem vynalezl oheň. 

 

Děj románu se odehrává před 20-30 tisíci lety na území Moravy a Čech. Pouť tlupy 

pravěkých lidí začíná na březích Dyje u Dolních Věstonic. Chlapec Kopčem při lovu zubrů 

ztrácí matku, utonula v bažinách. Její muž Njan pro ní příliš netruchlí, byla mu pouze 

pomocnicí a služkou. Její tělo vytáhne z bažiny, spálí ho na ohni a z hlíny vyrobí její sošku, 

která je po tisíciletích nalezena jako Věstonická 

Venuše. Tlupa musí překonávat mnoho překážek. 

Loví soby, mamuty, divoké koně i menší zvířata. 

Často je vystavena nebezpečí, ohrožují je 

nosorožci, tygr, medvědi a vlci. Nejhorší je, když 

tlupě vyhasne oheň. Hrozí jim nebezpečí 

zmrznutím. Vyrábějí si nástroje z pazourku. 

Tlupa nemá náčelníka, nikdo se nestará 

o oheň, nikdo neřídí přípravy na zimu. Po mnoha 

dohadech je stanoven náčelníkem obratný 

a statečný lovec Mamutík. Když se tlupě podaří 

dobrý lov, pořádně hoduje. K dalším neobvyklým 

pochoutkám patří brouci, červi, kobylky, slimáci. 

Jedí i šťovík, různé trávy a lupeny. Často se stává, 

že jsou o ulovené maso okradeni členy jiné tlupy. 

Mezi tlupami propukají kruté boje, silnější tlupa nikoho nešetří, zabíjí ženy i děti. Není 

výjimkou, že těla mrtvých nepřátel jsou upečena a snědena. Lidská řeč je nedokonalá, 

neobejde se bez pomocí gest a zvuků. Tlupa putuje směrem k dnešnímu městu Brnu, 

pokračují v cestě směrem na západ do dnešního Polabí.  

 

http://www.knihcentrum.cz/content/images/6868574_0.jpg


Jejich putování končí ve středních Čechách, na území dnešní Prahy. Prožívají opět 

zimu bez ohně a jsou nuceni oheň ukrást sousední tlupě. Kopčem a jeho druh Veverčák, chytří 

a obratní chlapci, objeví způsob, jak rozdělat oheň rychlým otáčením smrkového dřívka na 

zvířecí kosti. Tak chlapec Kopčem poskytne tlupě jistotu, že již nikdy nezůstanou bez ohně. 

O jeho objevu se lidé dlouho vyprávějí. 

 

Kniha je psána na základě skutečných prehistorických nálezů a vědeckých poznatků 

o tehdejším životě pravěkých lidí. Velmi mě zaujala, protože je napínavá a mám rád historii 

a život lidí, kteří žili před mnoha lety. 

Začal jsem jí číst, protože jsem byl na dovolené v Dolních Věstonicích, kde je 

muzeum a viděl jsem tam Věstonickou Venuši a začal jsem se zajímat o historii z této doby.  

 

Tuto knihu bych doporučil těm, kteří mají rádi historii stejně jako já a zajímají se o život 

pravěkých lidí. 

 

Knihu četl: Michal Tučák, 7.B 

 

 

Zdroj: http://www.knihcentrum.cz/lovci-mamutu-3?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=PLA|PLA+%7c+150-

199+Kc&utm_content=Lovci+mamutu+-+Eduard+storch&utm_term=lovci+mamutu+eduard+storch 

https://www.mall.cz/knihy-beletrie-

deti/100000396940?utm_term=100000396940&utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=Knihy+-

+produktov%C3%A1&utm_content=Rowlingov%C3%A1+joanne+kathleen%3A+Harry+potter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.zskostelec.cz/detail.php?d=aktuality&open=685 

http://www.knihcentrum.cz/lovci-mamutu-3?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=PLA|PLA+%7c+150-199+Kc&utm_content=Lovci+mamutu+-+Eduard+storch&utm_term=lovci+mamutu+eduard+storch
http://www.knihcentrum.cz/lovci-mamutu-3?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=PLA|PLA+%7c+150-199+Kc&utm_content=Lovci+mamutu+-+Eduard+storch&utm_term=lovci+mamutu+eduard+storch


VTIPY 

Táta říká dceři: „Jestli zítra dostaneš z té písemky horší známku než 

jedničku, zapomeň, že jsem tvůj otec." 

Druhý den se otec ptá: „Tak co jsi dostala z té písemky?" 

Dcera po chvilce odpoví: „A ty jsi kdo?" 

 

  

„Jak vysoká je naše škola?"  

Ptá se paní učitelka. 

„Přesně 128 cm."  

„Proč zrovna tolik, Pepíčku?"  

„Protože jí někdy mám až po krk.“ 

 

Připravil: Ruda Chromý, 7.A 

 

 
 

Zdroj: www.impuls.cz 

 

 

http://www.impuls.cz/clanky/2013/04/zurivy-reporter-a-smich/
http://www.impuls.cz/clanky/2013/04/zurivy-reporter-a-smich/


OMALOVÁNKY 

 
Zdroj: https://www.agatinsvet.cz/mandaly-priroda-a-zvirata 

 

 

 


