
 

                              Květen 2013 

1.KVĚTNA  

1.květen je svátek práce.  

A slaví se to už od roku 1890.  

Svátek zavedla v roce 1889 II. 

internacionála na paměť vypuknutí stávky 

amerických dělníků v Chicagu dne 1. 

května 1886, která vyústila v 

Haymarketský masakr(neboli je takto 

označován bombový útok) a následné 

soudní řízení. V českých zemích se poprvé 

slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v 

Praze.  

V Praze na Letenské pláni se každoročně 

na 1. května konala tradiční oslava Svátku 

práce pořádaná a hojně navštěvovaná 

komunisty a jejich sympatizanty. V roce 

 2006 se zde poprvé v tuto dobu koná jiná 

akce. Aby zabránila setkání komunistů, 

místo si předem zamluvila Konfederace 

politických vězňů na akci s názvem První 

máj bez komunistů. Ovšem Konfederaci 

politických vězňů to nebylo nic platné, 

KSČM oslavila 1. máj u Křižíkovy 

fontány. Mezi další pořadatele 

prvomájových setkání patří Česká strana 

sociálně demokratická snažící se navazovat 

na někdejší svobodné socialistické hnutí. V 

roce 2006 vyšli do ulic i aktivisté 

Národního odporu, kteří se střetli s 

anarchistickou Antifašistickou akcí (je to 

politický směr proti nacistům a fašistům).  

8.KVĚTEN  

Státní svátek Den vítězství (1945 – konec 

druhé světové války v Evropě)  

 

 

 

 

 

 

Praporkiáda  

V pátek 31.5. se v dolním parku bude 

konat praporkiáda pro 1.-4. třídu. Děti 

budou chodit podle praporků po 

stanovištích. Budou odpovídat na otázky a 

dělat různé úkoly. Např: skákání v pytli, 

skládání puzzlí a hrát kuželky. Na konec je 

bude čekat odměna. Program si pro ně 

připraví 9.třída. J  



 

Den matek je den, kdy vzdáváme 

poctu našim matkám. Slaví se v různé dny 

na mnoha místech po celém světě. V České 

republice připadá Den matek na druhou 

květnovou neděli. V tento den dávají děti 

svým matkám dárky, většinou vlastnoručně 

vyrobené. Jeho původ je už ve starověkém 

Řecku, kdy se slavil svátek plodnosti 

matek, spojený s uctíváním pohanské 

bohyně Rhey = Kybelé, matky bohů.  

Myšlenka mezinárodních a pravidelných 

oslav tohoto svátku vznikla roku 1907 na 

počest Anny Reeves Jarvisové, která 

bojovala za práva matek. O pět let později 

vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow 

Wilson první oficiální oslavu Dne matek, 

konající se druhou květnovou neděli. V 

Československu se začal slavit tento svátek 

v roce 1923. Jeho propagátorkou byla 

Alice Masaryková. Po druhé světové válce 

byl zatlačen do pozadí komunisty 

propagovanými oslavami Mezinárodního 

dne žen, ve zkratce MDŽ (slaveného vždy 

8. března), ale i přesto se dál v některých 

rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět 

začal slavit veřejně. Tento den doplňuje 

Den otců, který oslavuje otce a slaví se 

vždy třetí neděli v červnu.  

VTIPY 

Jedna blondýna říká druhé: "Muž mi dal 

kreditku tak jdeme nakupovat.." druhá: "A 

PIN dal??" první: "Nepindal. J  

Chlap ve školce: "Dobrý den, přišel jsem si 

pro dítě." "Dobře. A který to je?" "A neni 

to fuk? Stejně ho zítra ráno zase přivedu." 

J  

První den po letních prázdninách, v páté 

třídě jedné berlínské základní školy učitel 

kontroluje přítomnost žáků: "Mustafa El 

Ekh Zeri." "Zde." "Achmed El Cabul." 

"Zde." Kadir Sel Ohlmi." "Zde." 

"Mohammed End Ahrha." "Zde." "Mi Cha 

Elma Yer." Ticho … "Mi Cha Elma Yer." 

Nikdo se nehlásí … "Ješte jednou – Mi 

Cha Elma Yer!" V zadní lavici vstane 

chlapeček: "To bych mohl bejt asi já, ale 

čte se to Michael Mayer."  

Přijde hluchý na koncert a řekne: "Tady 

něco nehraje..."  

Přijde pan Novák k veterináři a říká: "Co 

mám dělat, pane doktore? Náš pes honí lidi 

na kole!" Doktor chvíli přemýšlí a pak 

odvětí: "Seberte mu kolo!"  

 

Zdravotní soutěž 

30. května jsme jeli na krajské kolo v soutěži 

hlídek mladých zdravotníků v Prachaticích. 

Bylo tam sedm družstev(včetně nás) a my 

jsme skončili na výborném druhém místě. 

Museli jsme ošetřovat autonehodu, lidi, co byli 

v šoku, popáleniny, dívku co se jí zasekl prst ve 

schránce, obvazovou techniku a transport 

zraněné osoby. Zranění byli rozmístěni po 

Prachaticích a k dispozici jsme měli mapu aby 

jsme se orientovali. Úkolů bylo 7 a z toho 2 

nesoutěžní a to byla prohlídka muzea na 

náměstí a test o krvi. Když jsme okruh 

dokončili tak jsme se najedli v budově střední 

pedagogické školy a potom jsme čekali na 

vyhlášení výsledků. Takovéto pořadí nikdo z 

nás nečekal, ale byli jsme rádi, že to  tak 

dopadlo. 

Zdravotní  a hasická 

soutěž 

Celkem nás čekalo 6 stanovišť. Nejtěžší z nich 

bylo tonutí malého dítěte. Z celkového 

hodnocení jsme dostali 23 bodů a skončili na 

druhém místě. Pak jsme se účastnili i hasické 

soutěže, v té jsme se neumístili. Hodně jsme 

se nasmáli při stříkání hadicí na cíl. 



 

Cykloturistický výlet  

7. třída absolovovala cykloturistický kurz 

po Šumavě. Byli jsme ubytováni v 

penzionu U Pily. Hned první den jsme 

vyjeli na Horskou Kvildu, tam nám pan 

učitel ukázal Černé hory, nejvyšší Javor. 

Druhý den jsme jeli na Prameny Vltavy, 

kde jeden z nás boural a odnesl to s 

odřeným kolenem a bradou. Další den jsme 

se vydali na celodenní túru, ujeli jsme 55 

km a viděli jsme Bučinu a Poledník, dojeli 

jsme dokonce až do Německa. Celý týden 

jsme měli výborné jídlo. Večer jsme 

vždycky měli poradu o dalším dnu. Středa 

byla volným dnem. Hráli jsme různé hry 

na hřišti – volejbal, fotbal, házenou. Celý 

týden byl skvělej.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPORT 

OVOV – Odznak všestrannosti olympijských 

vítězů 

Soutěžní družstvo: 

Iva Horáková, Tereza Kolářová, Adéla 

Podlešáková, Lucka Kolafová, Rosťa Kadlec, 

Jirka Zimmerhanzel, Lukáš Daněk, Marek Panni 

Krajské finále v Písku , 7. Místo ze 14 škol 

Pohár rozhlasu 

Lucie Kolafová – skok do výšky – 1. Místo 

                              60m 

Adéla Podlešákov á – skok do výšky, 

štafeta 

Tereza Kolářová –hod, skok 

Lenka Kunová – běh na 60 m 

Majda Furišová – hod – 4. Místo,  běh na 

600 m  

Verča Bohmová – běh na 600 m , štafeta 

Zuzka Hodinová – běh na 600 m , hod 

 

 

 

Dopravní  soutěž 

Ve čtvrtek 23.5. se konalo okresní kolo 

dopravní soutěže. Z naší školy se účastnili 

Pavla Grigorová, Eliška Kůsová, Míra Kovář, 

Štěpán Pluhař za mladší žáky a za starší žáky : 

Iva Horáková, Kateřina Kolafová, Jakub Turek, 

Rostislav Kadlec. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


