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Úvodnú stránku pripravila Andrea Blažeková, 8. A

VALENTÍN
- Pápež Gelasius I. vyhlásil 14. február dňom sv. Valentína v 5. storočí nášho letopočtu.
- Vo Fínsku sa Valentín nazýva „Deň priateľstva“. V tento deň si pripomínajú svojich
priateľov.
- Prvá „valentínka“ bola poslaná v roku 1415 francúzskym vojvodcom Karolom Orleánskym,
ktorý sa dostal do
britského zajatia.
Z londýnskeho Toweru
poslal svojej žene do
Francúzska prvú
„valentínku“.
- Prvú valentínsku
bonboniéru predstavil
Richard Cadbury v roku
1868.
- Najviac valentínskych
pohľadníc dostanú
učitelia, nasledujú deti,
matky, manželky, muži
a domáce zvieratá.
- Valentín je tak druhým
najpopulárnejším
sviatkom, kedy si
množstvo ľudí medzi
sebou posiela pohľadnice
a kartičky. Prvé miesto si
držia Vianoce.
- Sviatok sv. Valentína sa
neoslavuje len 14.
februára. Pravoslávna
cirkev má Valentína dvakrát – 6. júla a 30. júla. Brazílčania oslavujú deň lásky 12. júna, vo
Walese si ju vyznávajú 25. januára a v Grécku pripadá deň zamilovaných na 3. júla.
zdroje: https://svetevity.sk/zivotny-styl/575862-zaujimavosti-o-sviatku-sv-valentina-oktorych-ste-doteraz-nevedeli
https://www.sperky-a-diamanty.sk/tipy-na-darcek/valentin/zaujimavosti-o-valentine

text napísala Lucia Časová, 9. A
obrázok nakreslila Rize

Dejiny sebavedomia
Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa Štátny pedagogický ústav a
ArtForum 21 Slovakia vyhlásili pre trinásť až pätnásťročných žiakov súťaž, ktorej
cieľom bolo prebudiť záujem žiakov o svoje rodisko, prostredie, v ktorom žijú,
o jeho históriu a kultúru.
Témou súťaže boli významné osobnosti z minulosti a súčasnosti, ktoré
pochádzajú z daného regiónu alebo v danom regióne pôsobili/pôsobia, či
významné regionálne udalosti.
Do súťaže sa zapojil Jakub Sycha z 8. A s textom Mirko Nešpor v 1. kategórii.
Jakub sa umiestnil na peknom 3.mieste.
Mirka Nešpora som si vybral pre jeho
statočnosť a tiež, pretože v Holíči. Bol dobrým
vojakom

a hrdinom.

Nikdy

nezradil

svojich

priateľov počas vojny. Okolo jeho pamätníka
chodím každý deň do školy.
Mirko Nešpor je síce rodákom zo Skalice,
ale jeho detstvo sa spája s Holíčom, kde sa jeho
rodina presťahovala.
Narodil sa ako jedno z piatich detí Antona
Nešpora a Ľudmily Nešporovej. Vo svojom rodnom
meste študoval na osemročnom gymnáziu. Vynikal
v matematike a fyzike, no s pokračovaním štúdia na
vysokej škole z finančných dôvodov váhal. Na
Vysokej škole technickej v Bratislave začal
študovať až po tom, čo si zabezpečil štipendium,
ktoré ho však zaväzovalo zostať pracovať po skončení štúdia 5 rokov v štátnej službe. Už v
tej dobe bol presvedčený antifašista.
Po roku 1939, keď nastal Slovenský štát, mal byť jeho otec ako Čech presťahovaný na
Moravu. Fašisti mu brata odvliekli do koncentračného tábora.
Po skončení 1. ročníka odišiel na prázdninovú prax na stavbe priehrady v Ústí nad
Oravou. Mladý Nešpor sa osvedčil ako schopný organizátor, za čo ho vedúci
predstavitelia SNP poverili vedením ilegálnej politickej práce na Orave. Pri plnení úloh
niekoľkokrát prešiel cez povstalecký front do Banskej Bystrice, kde sa niekoľkokrát zapojil so

zbraňou v ruke do ozbrojeného boja. Cestu cez územie obsadené nacistami uskutočnil
dvakrát. Svoje postrehy z obsadeného územia, protifašistického hnutia na Orave a
partizánskych bojov odovzdával redakcii povstaleckých novín Pravda. Koncom októbra sa
zúčastnil partizánskeho boja v Nízkych Tatrách, kde ochorel a na odporúčanie velenia
jednotky sa vrátil do rodiska, kde žil v ilegalite.
Pred zatknutím sa rozhodol ujsť do Bratislavy, na železničnej stanici v Skalici ho 13.
decembra 1944 zatkli príslušníci Hlinkovej gardy. Tam sa podrobil krutému dvojdňovému
výsluchu.
Mirko Nešpor neprezradil ani jedno meno spolubojovníka, ilegálneho
pracovníka. V noci zo 16. na 17. decembra 1944 vydýchol odvážny študent po krutom
mučení naposledy. V pitevnom náleze sa píše, že jeho telo bolo pokryté krvavými
podliatinami.

Pamiatku hrdinu SNP, Mirka Nešpora, si Holíč uctil aj tým, že jedno sídlisko nazvalo
jeho menom a bol mu odhalený pomník, pri ktorom sa každoročne schádzajú protifašistickí
bojovníci.
zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mirko_Ne%C5%A1por,
http://www.pam.epocha.sk/index.php/zahorie/okres-skalica/501-mirko-nespor-1924-1944holic,
http://ozahori.sk/2017/10/28/nespor-mirko-ing-in-memoriam/,
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/snp-mirko-nespor-profil-vyrocie/13212clanok.html,
http://www.zahorskakniznica.eu/documents/bletak_MirkoNespor.pdf

-Ak Nový rok pripadne na nedeľu, bude
mierna zima, ak pripadne na pondelok,
veští to ostrú zimu.
-Aký je deň Nového roka, taký bude celý
rok.
-Čo január zmeškal, február doháňa.
-Jasné januárové pondelky, pekné
veľkonočné sviatky.
-Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v
máji.
-Keď je začiatok a
koniec januára pekný,
bude úrodný rok.
-Aké fašiangy, taká
Veľká noc.
-Keď je suchý február, je mokrý august.
-Ak sa cez február zima nevysilí, nuž
nám i Veľká noc bude v zimnej chvíli.
pranostiky pre vás pripravila Andrea
Blažeková,
zdroj pranostík: internet,
obrázok snehuliaka nakreslila Timea Patáková,
domček so snehuliakom Mária Figurová
a stromy Sylvia Španírová, 5. B

Nie je láska.
Nie sú city.

Milovať ťa je málo.

Nie je radosť.

Objať ťa musím tajne.

Nie je úsmev.
Nie je stres.

Pusu ti dať nie, ale kamarátstvo
na plnú päsť . Mohol by som
o tebe básniť,

Nie je pot.

ale kamarát budem naveky.

Ja milujem.
Si krásna ako jarný kvietok.

Mám ťa rád, milujem ťa,
ale ty ma vždy odmietaš.
Bol by som ti verný a prajný,
objatie mi nestačí.
Mám ťa rád, milujem ťa,
dal by som ti všetko na svete,
láska moja.
MILUJEM ŤA.

básne napísal Martin Jozefovič, 8.A,
zdroj obrázka: internet

Jedno dlhé,
dve okrúhle,
šuri — muri,
fuk do diery.

(pečenie chleba)

V noci nespí, vo dne behá, na obed fruštikuje, po poludní tancuje. (svadobníci)
Nie je to živé, a predsa keď ho
za kečku trhajú, tak kričí, že sa z celej
dediny ľudia zbehnú.
(zvon)
V hore vyrastené,
v poli vypasené,
doma vychované,
v zemi vyležané,
z ohňa prišlo,
do ohňa sa pyskom tislo.

(kováčske mechy)
Rovinou ostré,
prosté;
veľký bodák,
malý ušiak.
(ihla a niť)
hádanky pomocou internetu pripravil Filip Tongeľ, 6.B,

obrázok namaľovala Klaudia Lovecká, 8. A

Aký je rozdiel medzi láskou a
nočníkom?
Láska robí kruhy pod očami a
nočník na zadku.
––--

Otvorený list Amorovi:
- Počúvaj ma, ty ch***! Keď už strieľaš tie svoje zamilované šípy, tak strieľaj do
obidvoch! A nie stále len do mňa!
––––
Môj najmilší Lukáško, od tej doby, čo som sa s Tebou rozišla, nemôžem spať.
Môžeš mi prosím odpustiť a na celé to nedorozumenie zabudnúť? To, že nie
si so mnou, mi láme srdce.
Bola som úplný blázon. Teba nemôže nikto nahradiť. Milujem Ťa z celého
srdca. Tvoje jediné Káčatko.
P. S. Blahoželám k výhre toho jackpotu.

vtipy a obrázok pripravil Aleš Petrla, 8. A

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
1/ svetová strana

5/ mladý kôň

2/ 5. deň v týždni

6/ obrazovka počítača

3/ svetelné javy pri búrke

7/ odvádza dym z domu

4/ ročné obdobie

8/ časť tváre

tajničku pripravila Andrea Blažeková, 8. A

