Časopis Školní svět

PRVNÍ SNĚŽENKA
Stonek, dva lístky a je venku
zelená kolíbka
pro sněženku.
Ještě je v zavinovačce,
je docela malá
a jinak by se polámala.
Takhle si může klidně spát
a lehounce se kolíbat.

Březen
A to krásné: ,,Březen, za kamna vlezem“ si lidé připomínají spíše jako reakci na počasí, které
v březnu takové bývá, než vlastně to, co tato pranostika přinášela. Svátek svatého Řehoře 12.3.
v našem okolí již nikde neslaví, což je velká škoda. Jediné, co se ve vesnicích na Kutnohorsku a
Kolínsku zachovalo, je svátek svatého Josefa, a to tak, že se koná veselá zábava, při které je vždy
bohatá tombola a tančí se až do rána. Postní čas, který v tomto období může být, lépe do tohoto
období spadá, není nutné v současnosti připomínat, neboť ho téměř nikdo nedrží, snad kromě lidí,
kteří jsou hluboce věřící.

Historická výročí března
1.březen 1565-Portugalci založili v Brazílii kolonii Rio de Janeiro.
2.březen 1458-Česká šlechta zvolila na Staroměstské radnici českým králem Jiřího z Poděbrad.
5.březen 1953-V Moskvě zemřel Josif Stalin (* 18. prosince 1878), sovětský diktátor.
6.březen 1869-Dmitrij Mendělejev představil Ruské chemické společnosti periodickou tabulku
prvků.
7.březen 1850-V Hodoníně se narodil Tomáš Garrigue Masaryk († 14. září 1937), český státník
a filosof, první prezident Československa.
8.březen-Slaví se Mezinárodní den žen.
9.březen 1422-Vůdce pražských radikálů, husitský kněz Jan Želivský byl zajat na Staroměstské
radnici a popraven.
12.březen 1999-Česko se společně s Maďarskem a Polskem stalo členským státem NATO.
14.březen 1953-Po návratu ze Stalinova pohřbu zemřel československý komunistický prezident
Klement Gottwald.
17.březen 1420-Ve slezské Vratislavi byla vyhlášena první křížová výprava proti husitům.
19.březen 1896-V Praze byla uvedena do provozu první elektrifikovaná tramvajová linka, která
vedla z Karlína do Vysočan.
26.březen 1698-Narodil se Prokop Diviš, český přírodovědec, vynálezce bleskosvodu.
26.březen 1827-Zemřel Ludwig van Beethoven, německý hudební skladatel.
27.březen 1357-Za účasti Karla IV. byl slavnostně otevřen hrad Karlštejn.

Zajímavosti Kutné Hory
Městské Tylovo divadlo
Divadlo bylo postaveno v letech 1931-33 podle funkcionalistického projektu bratří Rudolfa a Josefa
Hrabů. S myšlenkou výstavby divadla v Kutné Hoře přišel již kutnohorský rodák Josef Kajetán Tyl.
V 70. letech 20. století bylo původní dřevěné hlediště opraveno a nahrazeno novým. Poslední
rekonstrukce proběhla v roce 2010, kdy byla vyměněna sedadla hlediště a proběhla rekonstrukce
sociálního zařízení. Budova je chráněna jako kulturní památka České republiky.

Pepíček prosí tátu: „Tati, kup mi buben." „Nekoupím, budeš mě rušit při práci."
Pepíček: „ Neboj, budu bubnovat jenom, když budeš spát."
Učitelka: „Pepíčku, když říkám, že je to ropný magnát, co asi může prodávat?"
Pepíček nejistě:“ Magnety?"
Učitel: „Jak starý je tvůj otec, Pepíčku.“
Pepíček: „Můj otec je stejně starý jako já.“
Učitel: „To snad ne, jak je to možné?“
Pepíček: „No, stal se otcem až poté, co jsem se narodil.“

„Časuj sloveso chodím!" řekla učitelka češtiny zkoušenému žákovi.
„Chodím... chodíš... chodí..." „Rychleji!"žádá netrpělivá pedagožka.
„Běžíme... běžíte... běží...!"

Rozhovor s panem učitelem Jáskem
Jaký máte vztah ke sportu?
-

Od malička velice pozitivní.

Jaký sport máte nejraději?
- Hrál jsem tenis. Takže i teď, když ho hraji už jenom rekreačně, stále hraji tenis.
Máte děti? Jestli ano, vedete je ke sportu?
-

Děti nemám, takže je ke sportu nevedu.

Radši hrajete nebo trénujete?
- Teď už raději předávám své zkušenosti. V mládí dokud to šlo ,tak jsem hrál.
Těšíte se na olympiádu kutnohorských škol?
- Ano, moc se těším, připravujeme děti a zajišťujeme vše, co s olympiádou souvisí.
Fotbal x Florbal
- Florbal
Atletika x Gymnastika
- Atletika
Házená x Basketbal
- Basketbal
V březnu nás ještě čekají zajímavé besedy v rámci prevence patologických jevů , a to s lektory,
panem R. Pospíšilem a Bc. I. Pencovou.
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