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PRANOSTIKY 
LEDEN 

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

Leden jasný, roček krásný. 

V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína 

Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání. 

Jestliže země v lednu měsíci otevřena jest a obzvláště když poslední větrové přitom bouří, 

tehdy panují rozličné nemoce. 

Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu. 

Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.  

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 

Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.  

Leden studený, duben zelený. 

Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí. 

Lednový déšť z pecnu odkrajuje.  

Lednová zima i na peci je znát. 

Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.  

Teplý leden, k nouzi krok jen jeden. 

Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.  

Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.                                             

Holomrazy - úrody vrazi.  

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.   

Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti 

Suchý leden, mokrý červen. 

V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.  

 

 

 

 

 

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

http://www.nerez-pribory.cz/aktuality/snehove-vlocky-na-sklo-navod-a-sablony 

http://www.nerez-pribory.cz/userfiles/file/vlocky/3.pdf
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ÚNOR 

 

Únor bílý - pole sílí. 

Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě. 

Únorová voda - pro pole škoda. 

Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem. 

Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží 

Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna. 

V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med. 

Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá. 

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky 

Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí. 

Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima. 

Teplý únor - studené jaro, teplé léto 

Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to spálí. 

Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto. 

Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor kožich. 

Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí 

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky 

V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí. 

Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží. 

Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen 

V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. 

 

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

http://auto-samolepky.eu/news/snehulak 
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TROCHA POESIE 

Zima 

Mrzne,sněží to to zebe,                         

hodně sněhu spadlo z nebe, 

ptáčkové teď starost mají, 

jak potravu obstarají. 

Kde jsou v domě hodná dítka, 

dávají jim do krmítka, trochu zrní, 

trochu máčku ať si dají do zobáčku. 

 

 

 

Sněhové vločky 

Bílé vločky, bílé nebe, 

 sotva spadnou, již nás zebe. 

Vločky, vločky, ach to láká, 

postavit z vás sněhuláka! 

Vločky, vločky, jak jste hbité, 

škoda, že se rozpouštíte. 

 

Připravila: Kateřina Binderová, 8.B 

Zdroj: http://www.sobetuchy.cz/?p=1178 

http://tvorim-tvoris-tvorime.webnode.cz/products/krmitko-2/ 

 

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/V%c3%9dROBKY_S_D%c4%9aTMI/Zima/Sn%c4%9bhov%c3%a9_vlo%c4%8dky
http://www.sobetuchy.cz/?p=1178
http://tvorim-tvoris-tvorime.webnode.cz/products/krmitko-2/


VALENTÝN 

Svátek svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn), se slaví v anglosaských zemích 

každoročně 14. února jako svátek  lásky a a náklonnosti mezi intimními partnery.  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, do 

určité míry z komerčních důvodů. 

Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve starověkém Římě. 

V předvečer tohoto dne byly do „ urny lásky“  vloženy lístečky se jmény dívek. Každý mladý 

muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno vytáhnul, se měla stát jeho „ miláčkem“ 

v následujícím roce. 

Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi 

Valentýnovi. Claudius 2., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen 

zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn 

vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 14. února. Svátek 

Luprecalia splynul s oslavami a mučednictví Svatého Valentýna a vznikl romantický svátek, 

který je nyní 14. února slaven. 

VALENTÝNSKÉ ZVYKY 

K Valentýnu se váže celá řada zvyků, které pomalu pronikají i do českého prostředí - a to 

zejména pod tlakem obchodníků. Jedná se především o společnou oslavu svátků 

zamilovanými páry, darování valentýnských přáníček - vyznání lásky (tzv. Valentýnky) nebo 

uzamykání zámečků lásky, které původně s Valentýnem ale téměř nesouvisí. Období 

Valentýna každoročně zvedá poptávku po visacích zámcích, na což reagují také výrobci, kteří 

nabízí visací zámečky s valentýnskými motivy. 

 

Zdroj: http://www.pohodovynakup.cz/valentyn-2016 

 

 

Připravila: Světlana Valešová, 8.B 

http://www.pohodovynakup.cz/valentyn-2016


ZIMNÍ OLYMPIÁDA 

 

 
 

 

„Olympiáda dětí a mládeže České republiky (ODM) je republiková soutěž 

krajských reprezentací v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň. 

Sportovcům navozuje atmosféru opravdových olympijských her. Mladí účastníci 

nejsou ochuzeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, soužití v 

olympijské vesnici nebo složení olympijské přísahy.  

 

ODM je projektem Českého olympijského výboru, který si ke spolupráci vybírá 

jako pořadatele jednotlivé kraje. Olympiády se odehrávají v dvouletých cyklech 

a střídá se jejich letní a zimní podoba. První ročník (letní) olympiády proběhl v 
roce 2003.“ 

 

 

Zdroj: http://www.krusnohorci.net/zpravy/207-zimni-olympiada-deti-a-mladeze 

http://www.krusnohorci.net/zpravy/207-zimni-olympiada-deti-a-mladeze
http://www.krusnohorci.net/prilohy/1452346116odm-2016-logo.jpg


MASKOT OLYMPIÁDY 

„Autorkou vítězného návrhu maskota se stala studentka litoměřického gymnázia Eva Tylová. 

„Podle návrhu je to velká bambule. Maskot je světle modrý a má velké oči. Na sobě má brusle 

a rukavice. Ani nevím, jak mě to zrovna napadlo. Nakreslila jsem si na papír kouli a pak už to 

jelo samo,“ vyprávěla studentka přesně rok před zahájením her na slavnostním setkání 

zástupců Krajského úřadu Ústeckého kraje a Českého olympijského výboru.“ 

 

 
 
http://listy.mesto-most.cz/maskotem-zimni-olympiady-deti-a-mladeze-je-bambu-vystihuje-ducha-krusnych-hor/d-

9297/p2=901 

 

 

Dne 21. 1. 2016 na hokejovém stadionu v Chomutově, hrál Ústecký kraj proti kraji 

Jihočeskému, o 5. a 6. místo.  

Vybraní žáci 2. stupně jeli podpořit náš kraj do Chomutova. I když se hráči Ústeckého kraje 

snažili vybojovat 5. místo, skončili na 6. místě. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Připravila: Denisa Kunová, 8.B 



MÁME RÁDI KNIHY 

Název knihy: Skleněné děti 

Autorka: Kristina Ohlssonová 

  

Nakladatelství, místo vydání, rok: Mladá fronta a.s, Praha 2015 

Počet stran: 181  

 

Žánr: epická próza 

 

 Hlavní postavou je dvanáctiletá Billie a děj se odehrává ve starém domě Ahusu. 

            Vše začalo tím, že se Billie s maminkou přestěhovala do nového domu v Ahusu. Ale 

Billie se tam od začátku nelíbilo. Necítila se tam dobře. Připadalo jí to tam strašidelné. Třeba 

v pokoji se sám od sebe houpal lustr. Jednou se v prachu na malém stolečku objevil otisk malé 

dětské ručičky, jindy byl na časopise nápis ZMIZTE! Billie to co viděla, vždy řekla mamince, 

ale ta jí nikdy nevěřila. Tak Billie společně s kamarádem Aladinem začala pátrat v 

temné historii domu.  Ale čím víc se toho dozvídá, tím jasnější jí je, že musí s maminkou pryč. 

A hned! Než bude pozdě...... „Jestli chcete vědět, jak to dopadne, tak si knihu přečtěte.“ 

 

              Tato kniha je hezká a velice napínavá. Rozhodně doporučuji všem, kdo mají rádi 

napínavý a chvílemi strašidelný děj!  

 

Přečetla a napsala Pavla Lešková, 7.A 

Zdroj: http://www.kosmas.cz/knihy/202752/sklenene-deti/ 



OMALOVÁNKY 
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