Občasník žáků ZŠ Chrudim, U Stadionu

BŘEZEN 2014
Ahoj holky, ahoj kluci!
Sice platí - březen - za kamna vlezem, ale nevypadá to tak.
Řekla bych, že některé dny byly už velmi jarní. Tak si je užijte, když
už jsme sněhu měli tak málo! A držíme pěsti všem, kteří budou dělat
přijímačky. Hodně štěstí. ☺

Valentýn
Valentýn se slaví 14. února. Tento den má svátek svatý Valentýn. Je
to svátek lásky a náklonnosti mezi partnery. Podobně se také slaví 1.máj.
Tradicí je posílání dárků, květin a pohlednic jako symbol lásky.
V podvečer tohoto dne se dávaly do „urny lásky“ papírky se jmény dívek.
Každý mladý muž si vytáhnul jeden lísteček. Jaké jméno si muž vytáhl, tak
ta se stala jeho milou. Valentýn se vyvinul z latinského „valens“, což
znamená „zdraví“ či „silný“. Existuje několik verzí o jeho začátku. Jedna
z verzí: Valentýn byl knězem v době císaře Klaudia II. Do jeho armády se
moc lidí nehrnulo. Klaudia si to vysvětloval po svém. Myslel si, že nechtějí
nastoupit do jeho armády kvůli lásce ke své milé, které tak dávali přednost.
Proto poté zakázal všechny sňatky. Valentýn tajně oddával všechny mladé
páry. Když se to Klaudia dozvěděl, nechal ho popravit.
Valentýn v Čechách: Svatý Valentýn je u nás velmi mladým svátkem.
V Čechách se tento svátek moc neslaví. Přesto Valentýn je spojen
s Prahou.

Denča
☺

Co znamenají květiny?
Každá květina má již od pradávna svůj zvláštní význam. Abyste se
mezi květinami alespoň trochu orientovali, připravila jsme pro Vás
přehled významů květin.
například:

-

Gerbera znamená vyznání.
Karafiát znamená touhu.
Kopretina znamená :„Jsi krásná.“
Lilie znamená skromnost a nevinnost.
Narcis znamená svobodu a žal.
Orchidej znamená věrnost a důvěru.
Růže znamená lásku, radost a krásu.
Slaměnka znamená trvanlivou lásku.
Slunečnice znamená hrdost a oddanost.
Tulipán znamená výčitky s vnitřní prázdnotu.

Dětské hádanky
na jaro
Počesaná znovu
roste a tak pořád,
třeba po sté.
Stoupneš na ni přeci
vstává. Má ji ráda
kráva. A též srnka,
zajíc, koza a králík.
?????????
Nebýt mého
kokrhání, nebylo by
rána. Vstávejte ,už
lenoši. Dlouho spát
se nesluší.
?????????

Jací ptáci se k nám vrací na jaro?
Na zimu od nás odlétá hodně ptáků a všichni se také vrací, ale kteří jsou
mezi prvními a co všechno při té daleké cestě musí překonat??
únor
- husa velká
- špaček obecný
- skřivan polní
- čejka chocholatá
- konipas bílý (při mírné zimě u nás i
přezimují)

březen
- drozd zpěvný
- budníček menší
- čáp černý
- čáp bílý

duben
- vlaštovka obecná
- jiřička obecná
- slavík obecný
- včelojed lesní (dravec)

Husa velká
Migruje již od září až do října a vrací se zpět k nám v únoru. Při letu tvoří
typickou formaci písmene V.

Jak se ptáci orientují
Vrací se stále na stejná místa a někteří i do stejného hnízda. Jak je to
možné?? Orientují se hlavně velkými přírodními útvary (vodní toky,
pohoří). Ale i podle slunce a v noci i podle hvězd. Dokážou k orientaci
využít i zemský magnetismus.
Lucy

Jarní poezie
Jaro je krásné jako zrní,
všude roste trní.
Vítr pomalu přestává vát,
o zimních sáních necháme si zdát.
Je první březen,
petrklíčů čas,
zatím nás nezve hrdliččin hlas
na šálek čaje pod pecí,
ale na plátek kuřecí.
Rodiny vyklízí zahrádky,
pes na nás štěká za vrátky.
Stromy už pomalu pučí
a krávy na polích bučí.
Pojedeme do Holandska
natrhat si kvítí,
nesmíme zapomenout vzít si s sebou pití.
Potkáme tam rytíře,
darujem mu talíře (po babičce s jarním vzorem).
Na stromech teskní berušky,
chodíme s nimi na mušky,
chodíme s nimi na mšice,
je to zajímavé velice.
Tak končí naše jarní
poezie,
na rozloučenou
slavík zpívá,
teď trochu teskno
nám je,
nakonec vás líbá
Đominika & Tess

Jarní vtípky
Apríííl
Přijde Pepíček za maminkou a povídá: „Mami, děda se oběsil ve sklepě!!!“
„Proboha, to ne!!!“
„Apríl, ve stodole!!!“

Čokoláda
Ptá se maminka Pepíčka: „Proč krmíš slepice čokoládou ?“
On odpoví: „Aby mi snesly kindervajíčko.“
Haase

Jaro v cizích zemích
V některých cizích zemích
probíhá jaro odlišněji než v naší
České republice. Jako příklad uvedu
zemi ležící na rovníku - a tou je
Afrika.
V Africe
jaro
moc
nerozeznáváme od jiných ročních
období jako v ostatních zemích. Je
zde tropické počasí, občas tu také
zaprší. Pokud zaprší, voda se ale
postupně vypaří. Teď se podíváme o
kus dále. Do Číny.
Jaro v Číně
podle lunárního kalendáře začíná na
začátku února, což je ještě v ČR
velká zima. V Číně tomu ale takto
není. Únor je podle Číňanů tou
nejlepší dobou k vykonávání jarních
aktivit. V Pekingu dokonce naměřili
rekordních 30 °C v roce 1998.

V poměrně teplých lokalitách jsme již byli, a proto navštívíme místa
severněji - a to Severní pól.
Severní pól je výrazněji teplejší než jižní.To platí také na jaře. Jarní
teploty se zde pohybují v rozmezí od - 34°C do - 26°C. Nesmíme však
zapomenout na globální oteplování. Podle některých studií prý za několik
desítek let ledové kry roztají.

Haase

Kde potkat lásku?
Na každém rohu. Můj život je kruh. To
by si každý z nás
mohl pomyslet po neúspěchu v lásce, hlavně té
první nebo druhé.
Ale nezoufejte, možná je to někdo kolem vás, někdo, kdo vás má opravdu
rád. Nebo pokud necítíte, že by to byl někdo blízko vás, tak vyrazte mezi
nové lidi. Nebo začněte chodit do nových zájmových kroužků, kde se také
seznámíte s lidmi, kteří s vámi budou sdílet stejné zájmy.
Musíme
si
ovšem přiznat, že
málokdo ví, co je
zamilování a co
láska, hlavně ta
opravdová. Ani já to
nevím. Někdo tvrdí,
že existuje láska na
první
pohled
–
možná je to pravda,
ale mně osobně se to
nikdy
nestalo.
Myslím, že v tomhle
věku je to pouze
oťukávání
pro
budoucí
vážnější
vztahy. Jsem docela skeptik i co se týče lásky na celý život, hlavně když
to tvrdí lidé v mém věku. Popravdě, nevěřím v lásku na celý život jako
takovou, spíš věřím v souznění – něco vyššího, než je láska. Láska
„odpadne“ a zbyde jen souznění a harmonie dvou duší, ne zamilovanost,
ale spíš porozumění.
Hanik☺

Průjezd Českou republikou
Rád bych vás vzal na cestu po českých obcích napříč Českou
republikou. První zastávkou je Miroslavova Lhota. Domy zde vypadají
staře a zchátrale, ale uvnitř jsou skvěle vybavené, moderně vyzdobené a
plné drahého nábytku. Dále projíždíme Davidovem. Jsou zde budovy
připomínající krabice, avšak je v nich víc, než by se zdálo. Dále je na
programu Václavín. Dříve toto město bylo rozsáhlé, nádherné, bohaté, a
slavné, jenže se náhle během osmi let změnilo v rozpadající se mohylu
dřívějšího města, kde jsou lidé nespokojení a znudění. Také je tu Ivův
Městec. Toto město je jedno z těch, kde peníze protékají jako voda v řece.
Je živo částečně díky MHD. Není nijak utajované, ale i přesto se o něm
moc neví a ti, co o něm vědí, zdaleka neví vše. Následuje Milošov. Toto
město je velice nové a mladé. Zatím je ještě obklopené spoustou otazníků.
Poslední zastávkou je osada dvou set menších obcí. I když jsou malé,
výrazně ovlivňují chod celku České republiky, ať už dobře, nebo spatně.
Cannab

První jarní květinky
Taky už jste se byli projít, když je tak pěkně a svítí sluníčko? Všimli
jste si, co už roste v trávě? Kytičky už vystrkují svoje květy, které snadno
poznáte. Tak třeba:
• Podběl lékařský má žlutou barvu a je léčivý, používá se k léčení
zánětů a lidově se mu říká líčko Panny Marie.
• Koniklec je nenáročná skalnička, zbarvená fialovou, bílou, žlutou
nebo modrou barvou. Používá se jako bylina do čaje a k léčbě
svalových křečí.
• Prvosenka jarní roste v hájích a na prosluněných stráních v dubnu a
v květnu, kvůli herbicidům je ohrožená.
• Křivatec žlutý je podobný křivatci lučnímu, kvete v dubnu.
• Blatouch bahenní roste v podmáčených oblastech, jako spousta
květin má také žlutou barvu, dříve se používal jako projímadlo, teď
se vyskytuje v homeopatických lécích.
• Violka vonná kvete v březnu, může mít i bílé květy s fialovým
pruhem. Původně se vyskytovala v severní Africe a na Kavkaze, poté
se rozšířila i do Skandinávie a Ruska.

• Devětsil roste na vlhké půdě, v horských oblastech, při okrajích cest.
Je léčivý, působí proti zácpě.
• Bledule jarní má domovinu v Evropě, květy visí směrem dolů ze
stopek, na okrajích jsou žluté skvrny, kvete od února až do dubna.
• Sněženka podsněžník se často vyskytuje v parcích a zahradách, patří
mezi mírně jedovaté rostliny, zvrací se po ní, patří mezi chráněné
druhy a ohrožené druhy. Vyskytuje se na Zlínsku a Opavsku.

Svatý Valentýn
Svátý Valentýn je označován za svátek lásky. Oblíben u
zamilovaných párů. V tento den si zamilovaní lidé dávají dárečky, květiny,
sladkosti, večeře nebo i plyšové medvídky se srdíčky jako symbol lásky.
Někdo však musí trávit svátek zamilovaných sám, protože nikoho nemá a
to není vůbec fér. Slečny tají chlapcům, že je tajně milují, proto to někdo
oslaví pláčem a s medvídkem v náruči. Někdo si prostě musí vystačit jen
s medvídkem. Proto, jestli to čte nějaká slečna, která někoho tajně miluje,
radím jí - řekni mu to dříve, než bude pozdě, pak ti třeba odejde a ty se
s tím nebudeš moc smířit. Nedělejte chybu jako já a pár holek, které mu to
neřekly a on pak odešel. Nechceš plakat, ale prostě to nejde zastavit. Proto
slavte svatého Valentýna s těmi nejbližšími a neslavte to jen s medvídkem
v náruči.
Mišák☺

Trendy pro rok 2014
V roce 2014 pofrčí velké svetry a kabáty. Trendem bude mohutná
silueta horních dílů oblečení s padlými vsadkami rukávů vytvářející kulatá
ramena. Modrá bude dobrá po celý rok. Poletí zejména ostrá tmavě modrá
barva. Džínovina ve všech podobách. Kalhoty, košile, šaty, blůzky,
všechno může být džínové. Výhodou tohoto trendu je, že velmi omlazuje a
hodí se prakticky ke všem příležitostem. Návrháři připravují zejména
kolekce džínoviny s ozdobnými aplikacemi.Neony už nepotáhnou tak jako
dříve. Všechny barvy budou jemnější až pastelové. Ve výraznější podobě
se prosadí pouze citronová, zvláště když ji nakombinujeme se základními

barvami, jako je bílá, černá, ale ladí i s béžovou a šedou. Na oblečení
budeme opět rýsovat! Čtverce, obdélníky, pravidelné vzory všeho druhu
dohromady. Etno styl dovoluje velkou pestrost a hravost vzorů i barev.
Sympatickým trendem je evergreen v podobě tradiční motorkářské černé
kožené bundičky. Tentokrát je "inovací" střih ve stylu klasických
chanelovských sáček. In bude cokoliv, co vezmete svému partnerovi z jeho
šatníku a spojíte s vyloženě ženským doplňkem. Jedním z výrazných
projevů budou tzv. boyfiend jeans, neboli džíny s nízko položeným
rozkrokem.

Verísek

Typy valentýnských dárků
Tak tu máme Valentýn. Čas, neboli svátek zamilovaných. Pro
někoho úžasný den, hlavně pro ty, kteří mají svoji lásku a jsou zamilovaní.
Naopak ho nemají rádi ti, kteří nikoho nemají a nebo je prostě nebaví tento
svátek slavit. Například jako já. Ale tak to jsem trochu odbočila.
Také si často lámete hlavu nad tím, jaké dárky pořídit svým milovaným?
Doufám, že vám tímto článkem alespoň trochu pomohu.
Valentýnské dárky pro holky:
Asi nejtradičnější dárek pro slečny je něco ve tvaru srdíčka - např.
medvídek, přívěšek na krk.Také by dívku určitě potěšila květina.
Valentýnské dárky pro kluky:
Výběr dárků pro chlapce je už horší, ale určitě se nějaké dárky se najdou.
Např.by chlapce mohla potěšit pánská voňavka. Nebo pozvání na nějakou
romantickou večeři. Také můžete děvčata pro chlapce napsat romantický
dopis o tom, co k němu cítíte.
Určitě je toho více. Jde jen o to, co pro svoji/svého slečnu/chlapce
vymyslíte. A když k tomu dárku přidáte ještě sladkou pusu, je to pak sv.
Valentýn, jak má být.
Terka ☺

Svatý Valentýn
14. února se slaví Den svatého Valentýna. Tělo sv. Valentina nebylo
nalezeno, pochybuje se o tom, jestli ostatky, které archeologové našli, jsou
opravdu jeho. Zbytek by prý měl ležet někde v Římě. Konkrétně někde
v katakombách, kde byla později postavena bazilika. Podle legendy byl
Valentýn kněz, který tajně, přes zákaz císaře Claudia II., oddával vojáky s
jejich snoubenkami. Činil tak zamilované snoubence šťastnými. Valentýn
byl však zatčen a 14. února 269 popraven. K památce sv. Valentýna se
váže svátek zamilovaných, který je 14. února slaven. Klasické Valentýnské
dárky jsou růže a čokoládová srdíčka. Takový dárek neodmítne žádná
žena, dívka nebo kamarádka. Kdo slavíte Valentýna, přeju vám, abyste si
ho užili.
Lia

2014
Podle horoskopu pro rok 2014 nás čeká rok plný změn a překvapení.
V roce 2014 pokračuje Saturn ve svém dlouhodobém putování Štírem.
Tato konstelace přinese čas zúčtování. Nejedná se ale pouze o čas
zúčtování finančního. Každý by si sám za sebe měl přiznat, co špatného
kde a komu udělal, a postavit se k dané situaci čelem a pokusit se nalézt
řešení. Změna začíná každým jednotlivcem. V období od ledna 2014 do
konce května 2014 bude nejlepší doba na řešení nejen pracovních
záležitostí, ale i osobních. Na konci roku 2014 by už měla mít každá
otázka ze začátku roku 2014 svoji odpověď.

