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ZDARavíme vás! Tentokrát jsme pro vás připravili například tyto články:


Karel IV.



První máj



Den Matek



Taháky



H



h

Karel IV. se narodil 14. května 1316 v Praze.
Byl jedenáctým králem v Čechách. Byl synem
poslední královny z rodu Přemyslovců, Elišky
Přemyslovny a Jana Lucemburského. Jan
Lucemburský nechal v roce 1316 zavřít Elišku
Přemyslovnu a malého Václava (jméno Karel
přijal na francouzském dvoře) na hrad Loket.
Karla pak odvezli na Křivoklát a z Křivoklátu
na francouzský dvůr. Ve Francii si našel první
manželku Blanku z Valois. Blanku si pak odvezl
do Čech, ale zde brzy zemřela. Po Blance si vzal
Annu Falckou. Po Anně následovala Anna
Svídnická. Poslední manželkou se stala Alžběta
Pomořanská. Karel vybudoval hodně památek,
jako je třeba Karlštejn, Kašperk, Karlova univerzita,
Karlův most, o kterém se říká, že je z vajec, Karlovy Vary atd. Karel mě dva syny,
Václava a Zikmunda. Zemřel 29. listopadu 1378.
Příspěvek Honzy Šimurdy
1

Po celém světě se 1. května slaví
Svátek práce, jímž se připomíná
vypuknutí stávky amerických dělníků
1. května 1886. První máj se oslavuje
ve 142 zemích buď 1. května, nebo
první květnové pondělí. Prvomájový
svátek v současné podobě vznikl
na konci 19. století. Odboráři,
socialisté a anarchisté uspořádali
1. května 1886 v Kanadě a Spojených
státech celodenní stávku, kterou
ggggggggg ggg
si chtěli vynutit osmihodinovou pracovní dobu. Demonstrací se tehdy napříč USA
zúčastnilo 300 až 500 tisíc dělníků. Vlna protestů zasáhla o dva dny později
Chicago, kde se odehrály násilné střety mezi demonstranty a policií. Následující den
během demonstrace na chicagském tržišti Haymarket explodovala bomba
nastražená anarchisty, která zabila několik lidí. Vůbec poprvé v historii se Svátek
práce celostátně slavil 1. května 1888 právě ve Spojených státech. V rámci
demonstrací a stávek si tehdy Američané připomínali i dva roky staré události.
Nyní se ale tento svátek v USA slaví první zářijové pondělí, stejně jako v Kanadě
a na Bermudách. V Austrálii je to pak první pondělí v říjnu.
První máj je ale spojen i s další pohanskou tradicí. Žena, která od muže v tento den
dostane polibek pod rozkvetlou třešní, bude celý rok přitažlivá a krásná. Polibek pod
plodným stromem měl původně zajistit dvojici plodnost, později i krásu pro ženu.
Zvyk políbit ženu na prvního máje pod rozkvetlou třešní patří mezi relativně krátké
tradice.
Příspěvek Marušky Maškové

Den matek je den, kdy vzdáváme poctu našim matkám. Slaví se v různé dny na mnoha
místech po celém světě. V České republice připadá Den matek ne druhou květnovou
neděli. V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené.
V Československu se Den matek začal slavit v roce 1923. V době komunistické
totality byl svátek zatlačen do pozadí oslavami MDŽ. Nyní se již opět slaví veřejně,
není ale oficiálním státním svátkem.
Příspěvek Gabči Jansové
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Ahoj kamarádi, jsem tu zpět za vámi a dnes jsem se rozhodl, že vám dám několik rad,
jak si pomoci s domácím úkolem nebo s písemkou. Tady máte ode mě pár věcí, které
když se je naučíte, se vám zaručeně neztratí….

Obvody a obsahy rovinných útvarů:
o - obvod, S - obsah, a,b,c,d - strany, r - poloměr, d – průměr, v-výška
ČTVEREC: o = 4 .a
S = a2
OBDÉLNÍK: o = 2.(a + b)
S = a . b
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KOSOČTVEREC: o = 4 . a
S = a . va
KOSODÉLNÍK: o = 2.(a +b)
S = a.va = b.vb
PRAVOÚHLÝ TROJÚHELNÍK: o = a + b + c
a.b
S = 2
TROJÚHELNÍK: o = a + b + c
a . va a . vb a . vc


2
2
S = 2
LICHOBĚŽNÍK: o = a + b + c + d
(a  c).v
2
S =
KRUH,KRUŽNICE: o = 2 .  .r =  . d
 .d .d
2
4
S = . r =
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DOUFÁM, ŽE JSEM VÁM POMOHL.
VÁŠ VILDÍK
Příspěvek Aničky Honešové
Aničky Honešové
PS: ovládám Příspěvek
i telefon…

ČTYŘLÍSTKY
Čtyřlístek je abnormální složený list jetele, který má oproti třílistému normálu navíc
jeden lístek, tedy celkem čtyři samostatné lístky. O čtyřlístku se říká, že přináší
štěstí. Díky této pověsti se čtyřlistý jetel stal zvláštním grafickým symbolem
i pojmenováním pro jiné objekty či subjekty.
Vědci si nejsou jistí, jak tato unikátní "mutace" vzniká.
Je však možné najít i další "omyly", jako je např:
pětilístek či šestilístek. Nalézt však tyto typy je spíše
rarita.
Každý lístek na čtyřlístku něco symbolizuje. První lístek
znamená štěstí, druhý udržuje pevné zdraví, třetí je
příslibem bohatství
a ten čtvrtý má na starosti lásku.

Tak hodně štěstí v hledání čtyřlístků 

Příspěvek Elišky Kratinové
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Podepsané soutěžní lístky
odevzdejte do krabice
pod nástěnkou s novinami.
Soutěž bude trvat do 22. 5. 2012.

Několik důležitých informací na konec
Vaše příspěvky nám můžete posílat na adresu: noviny.zdar@seznam.cz .
Naše noviny si můžete prohlédnout i na školních stránkách www.skolabroumy.cz .
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