Číslo 1, září 2010, ročník VI

Nové šatny pro pavilón U-2-2Pro školní rok 2010/2011 byly zhotoveny nové šatny pro pavilon U-2-2- především pro druhý
stupeň. Pro ţáky 1. stupně prozradím, ţe šatny jsou tvořeny formou skříněk a barvu mají oranţově-ţlutou.
Ţáci 1.stupně je mohou vidět, a to prostřednictvím oken ze strany asfaltového hřiště, které je zavřeno
z důvodu bezpečnosti při výuce tělesné výchovy. Skříňky jsou číslovány od 1 – 300. Myslím, ţe většině
ţáků se líbí, ale slyšel jsem i ohlasy, ţe jsou moc úzké.
Jakub Mazuch VIII.A

28. září- Den české státnosti
Státním svátkem si připomínáme smrt patrona českých zemí svatého Václava. 28. září slavíme jako Den
české státnosti uţ devátým rokem. Připadá na svátek katolického světce sv. Václava, českého
přemyslovského kníţete a patrona země. Nepřipomínáme si však jen svatého Václava, ale i
ostatní panovníky, kteří nesli toto jméno. Mezi ně patřili Václav II., III. a IV. Český kníţe
Václav I., nazývaný také Svatý, se narodil někdy kolem roku 907 jako syn kníţete
Vratislava I. (mladšího syna kníţete Bořivoje a kněţny Ludmily) z dynastie Přemyslovců a
jeho ţeny Drahomíry, z kmene polabských Stodoranů (pohanů). III. a IV.
Václav byl v pořadí čtvrtým historicky doloţeným vládnoucím Přemyslovcem. Jeho ţivot není zrovna
doloţen mnoţstvím historických dat a faktů. Jisté je, ţe přemyslovský kníţe Václav I. byl dne 28. září roku
935 před kostelem ve Staré Boleslavi přepaden a zavraţděn boleslavovou druţinou na příkaz svého
vlastního mladšího bratra Boleslava I., který si tak uvolnil cestu k vládě a stal se poté Václavovým
nástupcem. Podle historika Františka Palackého navštívil Václav ke dni sv. Kosmy a Damiana - 27. září
929 - ve výroční den posvěcení kostela Boleslavovo sídlo ve Staré Boleslavi a pak zde na přání bratra také
přenocoval. Hned druhý den byl údajně zavraţděn (dnes se na rozdíl od Palackého kloníme více k roku
935). Důvodem bylo zejména to, ţe Boleslav nesouhlasil s Václavovou smířlivou zahraniční politikou a
chtěl se dostat na trůn.
Václavův ţivot a jeho zavraţdění se ještě v 10. století staly zdrojem náboţenského Svatováclavského kultu.
Jeho uctívání se později v 11. a 12. století šířilo nejen po celé zemi, ale například i do sousedního Polska či
Ruska. „Svatý Václav se stal světcem, přímluvčím a ochráncem svého lidu v nebesích, a tak i symbolem,
záštitou a svorníkem národní jednoty a síly.“ (citace historika J. V. Šimáka). Václavova vraţda a oslava
prvního českého světce a mučedníka se staly vděčnou látkou církevních oslavných spisků a legend, které se
pak šířily nejen doma, ale i za hranicemi. Připomínalo se hlavně, ţe zboţný kníţe Václav dal v zemi stavět
kostely a povolal do země kněţí ze všech křesťanských zemí. Na hradě Praţském dal Václav zaloţit kostel
sv. Víta. Tam byly také nakonec pochovány jeho ostatky. V kapli katedrály sv. Víta na Praţském hradě se
nachází také snad nejznámější socha Václava I. od sochaře Petra Parléře.
Zdroj: http://ireferaty.lidovky.cz/300/5523/28zari-Den-ceske-statnosti
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Výlet do Dobšic
16. září se naše třída 6.B zúčastnila poznávacího výletu do Dobšic v okrese
Nymburk. Naše putování za historií Keltů začalo cestováním ve vlaku. Po
příjezdu do Dobšic jsme zamířili do Muzea Keltů. Viděli jsme spoustu
exponátů, které nám připomněly, jak se v té době ţilo. Další zajímavostí
bylo Keltské oppidum, to je jakýsi venkovní skanzen, který je postaven
formou dětského hřiště. Zajímavou částí výletu byla Dobroduţná stezka
malého Dobše tvořená hřišti a informačními tabulemi, ve kterých jsme
získávali potřebné informace k vyplnění úkolů na pracovních listech. Cesta
vedla přes les mezi řekami a potoky. Výlet se vydařil. Počasí nám přálo,
výlet se všem líbil.
Jaroslav Darebný VI.B

Víkendový výlet: Zámek Konopiště a Hrusice, rodiště Josefa Lady
V sobotu dne 18.9.2010 jsme navštívili s paní učitelkou Čáslavovou a paní učitelkou Kunáškovou zámek
Konopiště. Viděli jsme všechny tři okruhy ( salony severního i jiţního křídla a soukromé pokoje Františka
Ferdinanda d’Este – nejznámějšího majitele zámku ) , které je moţné navštívit. Na Konopiště jsme cestovali
autobusem. Nahoru jsme vyjeli malým vláčkem. Areál na Konopišti je opravdu nádherný, mají tam plno
veverek, jsou tam pávi, a dokonce jeden medvěd - Kazimír.
Zámek Konopiště patří k nejnavštěvovanějším zámkům v České republice.
Byl zaloţen jako středověká pevnost Tobiášem z Benešova. V jeho více jak
700leté historii se v drţení vystřídalo mnoho významných šlechtických rodů
- Šternberkové, Hodějovští, Vrtbové, Lobkovicové. Současnou podobu
dostal zámek na přelomu 19. a 20. století, kdy zámek vlastnil František
Ferdinand d´Este, následník rakouského trůnu. Ten nechal zámek celý
rekonstruovat. Jelikoţ byl arcivévoda vášnivým lovcem, je zámek vyzdoben
mnoho trofejemi z lovů. Je zde cca 4500 trofejí, coţ je 1,5% všech jeho
úlovků, celkem jich nalovil kolem 300 000. Arcivévoda i jeho manţelka
Ţofie Chotková zemřeli 28.června roku 1914 v Sarajevu. Byl na ně spáchán atentát.
Myslím si, ţe za všechny účastníky tohoto zájezdu můţu říct, ţe to byl opravdu povedený a poučný výlet.
Jakub Karl VIII.A

Výlet na Královskou cestu- Praha
Dne 24. 9. 2010 ţáci osmých ročníků v čele s paní učitelkou Helenou Čáslavovou a s paní učitelkou Evou
Bohatou vyrazili do Prahy. Vyjeli jsme v 7.30 od školy. V Praze jsme
vystoupili u Masarykova nádraţí. Odtud jsme došli k Prašné bráně, kde
začíná Královská cesta. Prošli jsme Prašnou bránou, Celetnou ulicí,
kolem Karolina a zastavili jsme se na Staroměstském náměstí. Paní
učitelka Čáslavová nás postupně zasvěcovala do naší české historie.
Viděli jsme mnoho domů, které jsme poznali podle jejich domovního
znamení, a nakonec Staroměstskou radnici, chloubu českého národa.
Měli jsme štěstí, protoţe jsme dorazili k staroměstskému orloji přesně v
10 hodin, a tak jsme mohli sledovat pohyb všech jeho postav, slyšet
vyzvánění smrti i závěrečné kohoutí zakokrhání. Dále jsme se
přemístili na Karlův most, který mě přímo nabíjí energií, a protoţe
svítilo sluníčko, tak jsem si lebedil. Přes Malostranské náměstí jsme
vešli do Nerudovy ulice. Zde jsme potkali našeho opáleného poslance
pana Jiřího Paroubka, jak venčil psa. Za veselého hlaholu jsme vyběhli k Praţskému hradu, kde se nás ujala
paní průvodkyně, a tak si paní učitelka mohla odpočinout od mluvení. Katedrála sv. Víta musí promluvit ke
kaţdému Čechovi a krypta s našimi panovníky vzbuzuje patřičnou úctu.
Výlet byl opravdu vydařený a všem doporučuji všechny další toulky po naší rodné zemi, protoţe se
vţdy dozvíte mnoho zajímavých nových informací.
Jakub Mazuch VIII.A
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