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TŘI KRÁLOVÉ 
Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z 

Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v 

Betlémě a přinesly mu dary, zlato, kadidlo a myrhu. Upřesnění, že byli tři, že 

to byli králové a jejich jména, nejčastěji Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesla 

až pozdější tradice, v Novém zákoně se tyto údaje nevyskytují. 

V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou 

křídou na dveře domů a chlévů zkratka K † M † B † nebo latinský ekvivalent 

C † M † B † (nebo † C † M † B ) jako formule požehnání. Původní text zní 

Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná 

tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři 

křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou 

to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami. 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tři_králové 
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Mezinárodní den 

památky obĚtí 

holocaustu 

 

Mezinárodní den památky obětí holokaustu připadá na 27. ledna. Byl 

vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů 1. listopadu 

2005 na jeho 42. plenárním zasedání. Tento den má připomínat utrpení 

přibližně šesti milionů židovských obětí, 2 milionů Romů, 15 tisíc 

homosexuálů a milionů dalších nevinných obětí v době holokaustu za druhé 

světové války. Datum 27. ledna bylo vybráno záměrně, jelikož 27. ledna 1945 

byl Rudou armádou osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor 

Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka). Návrh na vyhlášení tohoto dne byl 

podán Izraelem, Spojenými státy, Austrálií, Kanadou a Ruskem. Podpořilo jej 

91 členských zemí.    

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezinárodní_den_památky_obětí_holocaustu 

 

Připravila: Iveta Zdvořáková 
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Den obnovy 

samostatného českého 

státu 
Od roku 2001 se neslaví 1. leden jen jako Nový rok, ale také jako státní 

svátek- Den obnovy samostatného Českého státu. 

Do konce roku 1992 existovala Česká a Slovenská federativní republika. Toto 

uspořádání platilo do 30. prosince 1992. Společný stát Čechů a Slováků 

existoval 74 let, dva měsíce a tři dny. V pátek 1. ledna 1993 vznikly ve 

střední Evropě dva samostatné státy Česká republika a Slovenská republika. 

19. ledna byla ČR přijata za člena OSN.  26. ledna byl Václav Havel zvolen 

prezidentem ČR. 25. ledna 1992 na 5. společné schůzi federálního 

shromáždění ČSFR byl přijat ústavní zákon zániku ČSFR. 

 

zdroj: wikipedie 

Připravila: Světlana Valešová 

 

 



 

Den PAMÁTKY JANA 

PALACHA 

Jan Palach (11. srpna 1948, Praha – 19. ledna 1969, Praha) byl student 

historie a politické ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který 

obětoval svůj život na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu 

veřejnosti po okupaci Československa armádami států Varšavské smlouvy. 

Dne 16. ledna 1969 se zapálil v horní části Václavského náměstí v Praze. S 

rozsáhlými popáleninami byl převezen do nemocnice, kde po třech dnech 

zemřel. 

 

Dne 9. ledna 2013 vyslovila česká vláda souhlas s poslaneckým návrhem 

zákona, kterým by se 16. leden (den Palachova sebeobětování) stal 

významným dnem České republiky jako „Den památky Jana Palacha“, s 

účinností od 11. 8. 2013, 65. výročí narození Jana Palacha. 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach 

Připravila: Denisa Kunová 
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ANKETA 
Co dostaly děti k Vánocům? 

 

1.B: Kuba - Hot Wheels auta 

Kačenka - panenku 

 

1.A: Terezka - hra Tučňáci na ledu 

Matoušek - převlek rytíře 

 

2.A: Bára - knížku 

Matěj - lego 

 

3.A: Kristýnka - mobil 

Anička - tablet 

 

Vytvořily: Denča Kunová a Anička Pechová 

 
Zdroj: www.novinky.cz 
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TURNAJ 
Dne 22. ledna se konal školní turnaj v přehazované. Turnaje se zúčastnily 

čtyři školy a žatecké gymnázium. Za naší školu byly na turnaji žákyně 

sedmých tříd. Naše škola se umístila na 4. místě. 

 

Připravila: Anička Pechová 
 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.gymcheb.cz/view.php?cisloclanku=2009100017 

 

 
 

Zdroj: www.5zskadan.cz 
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HRAJEME SI SE 

SLOVY 
Prádlo 

Petra prala prádlo, pověsila prádlo, převlékala peřiny. Petra potřebovala 

pomoci. Pavel Petře přispěchal pomoct. Petr pověděl: ,,Pomůžu". Petra 

přikývla. 

Napsala: Anička Pechová 

 

Příběh 

Pražský policista poskytoval první pomoc Pavle. Po první pomoci Pavla 

promluvila. Policista pátral po pachateli. Pachatele přistihli po pátém prosinci. 

Pavla poděkovala policistovi . 

Napsala: Iveta Zdvořáková 

Zdroj: www.srovname.cz 
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TROCHA POEZIE 
LEDEN 

Leden, leden, 

přikryl vodu ledem. 

A kde včera byly louže, 

tam to dneska pěkně klouže. 

 

 

 
Zdroj: 

http://www.martanci.cz/Cz/Martapedie/D

etail/305-Snih/ 

 

 

SNĚŽÍ 

Sněží, sněží, 

mráz kolem běží, 

zima je kočičce, 

hřbet se jí ježí. 

 

Fouká, fouká, 

bílá je louka, 

zima je pejskovi, 

ke kamnům kouká. 

 

 

 

Připravila: Kateřina Binderová 
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