OSUDOVÉ OSMIČKY 20. STOLETÍ
Pro někoho je 8 jenom číslo mezi 7 a 9. Když se však podíváme do historie, zjistíme, že
mnoho významných letopočtů pro Československou a Českou republiku končí právě
osmičkou. Víte například, že právě v roce 2018 oslavujeme 100 let od vzniku Československé
republiky?

1918- VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Vznik Československa byl proces, který vedl k ustavení samostatného
Československého státu. Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918.
Rok 1918 v Jihlavě: Jihlavská radnice byla do rukou Čechů předána až 6. prosince, Němci se
nechtěli vzdát.

1938- VŠEOBECNÁ MOBILIZACE
Všeobecná mobilizace Československé republiky byla vyhlášena
23. září1938 a v tento den vstoupila republika do branné pohotovosti.
Československo bylo ohroženo nacistickým Německem.
Rok 1938 v Jihlavě: Na Jihlavském náměstí proběhla velká manifestace (největší předválečná
akce v Jihlavě).
Vycházejí Rychlé Šípy od Jaroslava Foglara.

1948- VÍTĚZSTVÍ KOMUNISMU (Vítězný únor)
Rok 1948 se do Českých a Slovenských dějin zapsal jako rok nástupu
komunistické strany k moci. Prvním komunistickým prezidentem se stal Klement Gottwald.
Rok 1948 v Jihlavě: Přestala fungovat tramvajová doprava (12. 11.- poslední jízda tramvaje,
19.12.- první trolejbus)

1968- OKUPACE ČESKOSLOVENSKA
K okupaci země došlo 21. srpna 1968.
Jednotky z Maďarska, Bulharska a Polska sice postupně československé území opustily,
sovětská vojska zůstala téměř 23 let, až do roku 1991.
1978- PRVNÍ ČESKÝ KOSMONAUT VE VESMÍRU
První Čech, který se podíval do vesmíru, se jmenuje Vladimír Remek.

SPORT V OSMIČKÁCH
V krušných letech se také sportovalo. Například naši hokejisté nám přivezly zlato z Nagana.
Konaly se olympijské hry a hokejová a fotbalová mistrovství světa.
1938

V Čekoslovensku se konalo MS v hokeji.

1948 LOH - Londýn, Spojené království
ZOH - Svatý Mořič, Švýcarsko
1968

LOH - Cidudad de Méxiko, Mexiko (Věra Čáslavská – 4 zlata)
ZOH - Grenoble, Francie (Jiří Raška- zlato)

1998

ZOH - Nagano, Japonsko

18. olympijské hry v Japonském Naganu byly pro hokejové nadšence a samotné hokejisty ty
nejhezčí. Hokejisté ČR si domů totiž odvezli zlato.

Daniel Čeloud

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU
Žáci 9. ročníků dostali netradiční dějepisný úkol z období 1. světové války. Na základě
vojenského kufříku, jenž obsahoval různorodé předměty, měli zrekonstruovat životní příběh
jeho majitele. Jak mohl vypadat osud rakousko-uherského vojáka Vratislava Kratochvíla?
Možná právě takto:
Mamince mé milované, Martě Kratochvílové,
tatínkovi, váženému Vilémovi Kratochvílovi,
…někde v Itálii, v nížinách pod horami u Monte Grappa, říjen léta páně 1918
Milovaní rodiče,
posílám Vám snad už jeden z posledních pozdravů z války. Už ta hrůza končí. Mezi vojáky se
šíří zvěsti o konci. Ať to vše už skončí, Bože!
Itálii jsme zahnali až k řece Piavě, ale oni dokázali zaútočit znovu a jejich jednotky pronikly až
k nám. Mezi našimi vojáky panuje mizerná nálada. Za co máme bojovat? Za císaře? Proč? Za
Rakousko? To už prostě ne! Že prý už ani císařství jak jsme ho znali, neexistuje. Je pravda, že
máme republiku?
Neuvěříte mi, koho jsem potkal. Francka Novotného z od nás z Břežan! Ale ne tady u nás
v táboře. Dole u řeky, když jsem se byl po pěti dnech konečně vykoupat. Já v uniformě
rakouské, on jako československý legionář. Co vše on zažil, kolik zemí prošel, vyprávěl mi, co
bude, až Rakousko padne a my - Čechoslováci budeme žít ve svobodné zemi! Bylo to milé
setkání, zakouřili jsme si s z mé ručně vyrobené dýmky, moje staré namalované karty jsme si
zahráli, ukázal jsem mu můj pamětní prsten Rakouského vojáka a nad pohlednicí našich
rodných Břežan jsme na Vás všechny doma zavzpomínali.
Radil mi, ať vše co mám zahodím, a jdu s ním, jen nůž a pušku ať si vezmu, ale já se bál,
nechat u řeky polní čepici, hodinky, ochrannou masku, doklady a peníze? Ne, už ne, nemůžu
odejít od svých kamarádů z našeho dělostřeleckého pluku, zůstanu, válka skončí, ať už budu
stát na jedné či druhé straně!
Maminko má milovaná, tatínku, jak se těším, až se shledáme.

Váš Vráťa

Adam Beneš

PŘÍBĚH DÝNĚ

Byla jednou jedna dýně, která chtěla objevit svět, protože právě dospěla a byla
strašně zvědavá. A tak vyšla do světa. Šla a šla,šla by ještě dál, kdyby ji nezačaly bolet nohy.
A tak se posadila. Myslela, že se posadila na obrubník, ale byl to předek dodávky. Dýně se
zděsila, protože se dodávka rozjela. Naštěstí dodávka jela 30 km za hodinu, takže se mohla
držet, aniž by spadla. Jela s dodávkou asi 3 a půl hodiny, až dojela na kraj Slovenska. Dodávka
totiž zastavila, aby pan řidič ukázal doklady. A tak dýně neváhala a seskočila z dodávky.
Běžela a skočila do nejbližšího příkopu a čekala, až dodávka odjede.
Pak vyskočila z příkopu a běžela do pole, které uviděla. Seběhla z kopečka a rovnou
do pole. Vběhla tam jako blesk a uviděla rodinku zajíců. Zajíci si jí naštěstí nevšimli a dýni se
ulevilo, protože by jí slupli jako malinu. Dýně šla a šla, pak si všimla, že chodí do kolečka,
protože uviděla vyšlapané kolo. A tak si uvědomila, že zabloudila a šla vyhledat pomoc.
Bloudila asi čtyři hodiny a pak už to vzdala, sedla si na zem a usnula. Ráno se vzbudila na něčí
zahradě. Byla to zahrada rodiny Novotných.
Rodina Novotných strašně ráda slavila Halloween, a tak holčička jménem Lili vzala
dýni a dala ji na hromádku dalších dýní. A tak na té hromádce bylo dohromady dvacet pět
dýní. A asi po jedné hodině šla Lili s tatínkem pro všechny dýně a dali je na hromádku ke
stolu a začalo vyřezávaní dýní. Lili vzala první dýni, pak druhou připravila a tatínek vyřezával a
takhle to šlo dokola, než byly všechny dýně vyřezané.
Ta naše dýně byla usměvavá. A tak Lili společně s tatínkem umístili všechny dýně na
zahradě a začali zdobit. Nejdříve vyzdobili zahradu a pak dům. Maminka je pak zavolala
k obědu. Dům a i zahrada působily strašidelně. Všichni byli šťastní. Jenom dýně postávala
smutně v koutě. Nevypadala ani strašidelně, ani nebyla ničím ozdobená. Vzdychala a
vzdychala až ji uslyšela Lili a zeptala se, jestli si může jít hrát a maminka i tatínek přikývli.
Lili se běžela kouknout do krabice na Halloween a našla tam oranžovo černý
čarodejnický klobouk, jednu falešnou pavučinu a pár falešných pavouku a krys. Lili hezky
ozdobila dýni a dýně byla spokojená. Večer, když se setmělo, Lili pozvala své kamarádky, aby
s ní oslavili Halloween. Tatínek dal na zahradu stoleček a na něm byli nejrůznější sladkosti. A
tak Lili oslavila s kamarádkami Halloween. Hráli na slepou bábu a takové ty hry. A dýně byla
konečně spokojená, protože našla svou rodinu a taky se podívala po světě.
Kristýna Pavlíková

MÁTA
Máta je vytrvalá rostlina s hranatými lodyhami o výšce 0,2 až 1,2 m, které vyrůstají z
podzemních či nadzemních plazivých oddenků s převážně chlupatými výběžky. Je
považována za léčivou rostlinu, kořeninovou i aromatickou. Má prospěšné účinky na
lidský organismus (hlavně mentol) a používají se k léčebným kúrám i pro výrobu
mastí. Pro příjemné a osvěžující aroma se užívají hlavně v syrovém stavu jako
ochucovadla do salátů, omáček i želé. Vydestilované aromatické složky slouží pro
výrobu vonných látek používaných v kosmetice a potravinářství. Máta se používá k
léčbě revmatismu, žlučníkových kamenů, při bolestech nervů, nevolnostech, a
průjmech; též by měla být nápomocna při zvonění v uších. Máta by se však neměla
užívat během těhotenství.

Nikola Lavičková

CHELSEA FC

Chelsea je fotbalový klub, který sídlí v Londýně. Založen byl v roce 1905. Od 1992/1993
působí v Premier League (v nejvyšší anglické fotbalové soutěži). Klubové barvy jsou modrá a
bílá. Fotbalovým stadionem je Stamford Bridge s kapacitou 41 841 diváků.
Soupiska-

domácí dres

venkovní dres

domácí brankářský

venkovní
brankářský

Spekuluje se o tom, že slavný český gólman Petr Čech se možná do Chelsea vrátí.

Daniel Čeloud

DOMÁCÍ ČOKOLÁDOVÉ MUFFINY
INGREDIENCE:









10 g čokoláda
200 g polohrubá mouka
30 g kakao
1 balíček prášku do pečiva
1 ks vejce
150 ml mléka
50 g cukru krupice
65 g másla

① Vejce, máslo, cukr a mléko smícháme dohromady a vše důkladně zamícháme.

②Přidáme mouku, kakao a rozdrobenou čokoládu. Po troškách smícháme dohromady.

③Košíčky, nebo máme-li formu na muffiny, plníme polévkovou lžící ¾. Domácí čokoládové
muffiny pečeme v předehřáté troubě 15 až 18 minut.

④ Upečené domácí čokoládové muffiny necháme vychladnout a pak je můžeme pocukrovat
moučkovým cukrem.

Veronika Pávková

ROZHOVORY S UČITELI
PODZIM A VÁNOCE
Otázky:
1. Jaké je Vaše nejméně a nejvíce oblíbené roční období?
2. Jaké máte nejoblíbenější svátky (i státní)?
3. Jaký je Váš názor na Halloween?
4. Co máte nejraději na podzimu?
5. Jaké udržujete vánoční tradice?
6. Jaký máte názor na Vánoce v obchodech už na konci září?
7. Odkdy pro Vás začínají Vánoce?
8. Kdy začínáte s vánočními přípravami?
9. Báli jste se jako malí čertů?
10. Psali jste dopis Ježíškovi a dokdy jste na něj věřili?

pí. uč. Konečná
1. Nejvíce oblíbené mám jaro a nejméně období mezi podzimem a zimou.
2. Státní mám ráda 1. a 8. května a taky Velikonoce.
3. Mám názor takový, že by si ho měli slavit v Americe a do Česka to nebrat.
4. Nejradši mám na podzimu barvy.
5. Zpíváme koledy, pouštíme lodičky, pečeme cukroví a zdobíme stromeček.
6. Podle mě jsou lidi šílení.
7. Začínají pro mě vánočními prázdninami.
8. Většinou 14 dní před Vánocemi.

9. Ano, bála.
10. Dopis jsem posílala, ale nedokážu říct, kdy jsem přestala věřit, někdy na základní škole.

p. uč. Francálek
1. Nejradši mám léto kvůli prázdninám a nejméně asi zimu.
2. Radši než Velikonoce nebo Vánoce mám jednodenní státní svátky.
3. Nemám moc rád svátky slavící se v cizině, radši naše české.
4. Nejvíce barvy.
5. Scházíme se s rodinou, máme štědrovečerní večeři, pouštíme lodičky, rozkrajujeme jablko
a lijeme olovo.
6. Tím, že nemám rád Vánoce, vadí mi i předběžné nakupování všech věcí.
7. Začínají pro mě 2 dny před Štědrým dnem.
8. O vánoční výzdobu se většinou stará spíš moje sestra den před Vánoci.
9. Čertů jsem se bál.
10. Dopis jsem psal a věřil jsem na Ježíška do druhého stupně základní školy.

pí. uč. Smejkalová
1. Nejvíce mám ráda jaro a nejméně zimu.
2. Nejradši mám prázdniny.
3. Proč ne, ale nic se nemá přehánět.
4. Na podzimu se mi nejvíce líbí barvy.
5. Na Štědrý den do večeře nejíme maso a pečeme cukroví.
6. Pro mě je to stresující.
7. Začínají pro mě začátkem prosince a zimní atmosféry.

8. Snažím se mít vše připravené už začátkem adventu.
9. Vždycky jsem se bála a nesnášela jsem zvuk řetězů.
10. Dopis jsem psala, ale nevím, dokdy jsem věřila.

p. uč. Sova
1. Mám rád všechna roční období.
2. Oblíbené mám Velikonoce, protože jsou na jaře a všechno venku kvete.
3. Halloween se mi líbí, ale nemám rád, když se to tady pojme stejně jako v Americe.
4. Na podzimu mám nejraději barevné listí a pouštění draků.
5. Rozkrajujeme jablko, pouštíme lodičky, máme adventní věnec atd.
6. Nijak to neřeším, je to spíše problém obchodů.
7. Když se ochladí a začne mrznout.
8. Většinou na poslední chvíli.
9. Ani moc ne.
10. Ježíškovi jsem psal, ale nevzpomínám si, dokdy jsem na něj věřil.

Děkujeme paním a panům učitelům za rozhovory:)

Aneta Reitermannová a Veronika Koželuhová
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