
 

 

TŘÍDNÍ MĚSÍČNÍK  - 4.A       

BŘEZEN 2021 

Pro březen je typické proměnlivé počasí. Březen, za kamna vlezem - 

lidová pranostika naznačuje, že třetí měsíc v roce je ještě chladný s 

možností krátkodobých výrazných ochlazení, přesto průměrné 

březnové teploty kolem +3 °C už signalizují příchod jara. 

 

 

 

KDO SE V BŘEZNU NARODIL… 

Bedřich Smetana (2. března 1824), Jon Bon Jovi (2. 

března 1962), Tomáš Garrigue Masaryk (7. března 1850), 

Sharon Stone (10. března 1958), Chuck Norris (10. března 

1940), Albert Einstein (14. března 1879), Bruce Willis 

(19. března 1955), Reese Witherspoon (22. března 1976), 

Josef Čapek (23. března 1887),  Elton John (25. března 

1947), Zdeněk Svěrák (28. března 1936), Lady Gaga (28. 

března 1986), Vincent van Gogh (30. března 1853) 

nebo Johann Sebastian Bach (31. března 1685) 



 

 

Sir Elton Herkules John 

 
 Elton John se narodil 25. bř ezna 1947. Rodič e mu dali 

jméno Reginald Kenneth Dwight. Dostal královský titul Sir od 

královny Alžbě ty II. V roce 1972 si nechal změ nit jméno na 

Elton Herkules John. Jméno Elton John si zvolil podle 

zpě váka Long Johna Baldryho a saxofonisty Eltona Deana. Na 

klavír zač al hrát ve č tyř ech letech a od jedenácti studoval 

Royal Academy of Music. 

 

 Texty mu skládal Bernie Taupin. Spolupracoval spolu 

dlouhá léta, byli jako bratř i. Je jedním z nejúspě šně jších 

sólových umě lců  v historii populární hudby. Je znám díky 

hitů m jako Rocketman a Your song z poč átku 70. let 

20 .století. 

 

 Elton John je homosexuál a se svým partnerem Davide 

Furnishem vychovává dvě  dě ti. 

 

 Byl podle ně j natoč en film Rocketman v roce 2019. Eltona 

Johna hrál skvě lý herec Taron Egerton. Film popisuje jeho 

bujarý život plný hudby, alkoholu a drog. Ve filmu je vidě t i 

jeho výrazné oblékaní. 

 

 Elton je skvě lý muzikant a skladatel. Je velmi bohatý a 

př ispívá chudým a nemocným. 

 
        Zpracovala Anna Lulová 

 



 

 

TRADICE 

Masopust 
Anna Lulová 

 

Masopust je zábava, 

každý maso rád má. 
 

Na masopust maso nejez, 

je to stará tradice . 

Hrajeme si , skáčeme si , a masky máme. 
 

Pojďte tančit, pojďte skákat, 

 na masopust jásat. 

 



 

 

SPORT A VOLNÝ ČAS 

  HÝBEJ(ME) SE VÍC         
Covid v roce 2020 nikdo nečekal. Většina z nás zůstala doma dokonce i někteří 

dospělí nemohli do práce. A tak začala distanční výuka, hodiny online, 

zkoušení online apod. Na počítačích, noteboocích a tabletech jsme se všichni 

velmi zdokonalili a naučili samostatně pracovat. Spousta dětí po online 

vyučování dodělávalo domácí úkoly a pak byli na mobile, tabletě… hodinu 

nebo dvě hodiny nebo dokonce tři hodiny a hráli hry nebo si psali. Vlastně 

neměli žádný pohyb, protože se zrušili i všechny kroužky. Dokonce i já jsem 

to dělala. Ale pak jsem si řekla, že to není pro naše tělo zdravé. A rozhodla 

jsem se Vám napsat pár tipů aktivit na udržení fyzičky. Tyto aktivity můžete 

dělat i když skončí coronavirus. 

 Aktivity:  

1. jít na procházku každý den (alespoň půl hodiny) 

2. projet se venku na koloběžce, bruslích, kole apod. 

3. jít si ven zaběhat 

4. cvičení doma podle návodů a videí 

Doporučení: 

1. zdravě se stravovat 

2. nepřejídat se  

Ještě k tomu všemu bych chtěla říct, 

 jestli teď nemůžete chodit na kroužky,  

tak doporučuji, kdybyste se náhodou nudili,  

najít si třeba nějakou kreativní zábavu  

např.  kroužek šperků: udělat si náramek,  

vyrobit si domácí náušnice...atd. 

 

autor: Nela Prokopová 4.A 



 

 

Tipy na pěší výlet v Brandýse a okolí 

Tomáš Lichtenberk 

Hezké jarní počasí láká k výletům do přírody. Rád bych 

doporučil několik míst, kam můžete i s rodiči dojít pěšky.  

Lesopark Houštka je ve Staré Boleslavi. Býval známým lázeňským 

místem. Dnes je zde stadion Emila Zátopka, letní kino a dráha pro 

bruslení a cyklisty. Na podzim je zde známá Svatováclavská pouť. 

Proboštská jezera jsou přírodní koupaliště nedaleko Brandýsa nad 

Labem. Na jeho hladině je prostorné plovoucí molo, ze kterého je 

možné skákat do vody. 

Kaple U Světice je na cyklostezky směrem do Kostelce nad Labem. 

Je postavena nad studánkou s léčivým pramenem.  

Soutok Labe s Jizerou leží u  Lázní Toušeň. Dojde k němu po  

cyklostezce směrem Čelákovice a pak přejdete most v Lázních 

Toušeň.  

Hrad Jenštejn je zřícenina hradu ze 13. století ve stejnojmenné 

obci. Je zde expozice muzea a hradní věž slouží jako rozhledna.                               

               

     Hrad Jenštejn                              Kaple U Světice 



 

 

ZAJÍMAVOSTI 

 

HISTORIE 
Nejstarším písmem Slovanů jsou starogermánské runy, ne 

hlaholice. Archeologové našli popsanou kost 

Nejstarším archeologicky doloženým písmem u Slovanů už není 

hlaholice, ale starogermánské runy. Archeologové je našli na 

zvířecím žebru vykopaném v lokalitě Lány u Břeclavi spolu s 

keramikou pražského typu, která je spojována právě se Slovany. 

Jde o jedinečný objev. 

 

VESMÍR 
Nejvyšší hora ve vesmíru… 

… se nachází na planetě Mars a jmenuje se Olympus mons. Spíše 

než o klasickou horu se jedná o sopku. Svou velikostí zdolá i 

slavný Everest. Je vysoká 26 kilometrů a rozkládá se na tak velké 

ploše, že by pokryla klidně i celou Francii.                                               

 

 

 

 



 

 

DOBROU CHUŤ 

RECEPT NA DOMÁCÍ COOKIES 

Co budete potřebovat na čtyřicet sušenek : 

 

150 ml oleje / řepkový, sezamový, slunečnicový/ 

10 lžic javorového sirupu 

250g hladké špaldové mouky 

1 lžíce vinného kamene / kypřící prášek bez fosfátu /  

3 lžíce kakaa / nebo 2 lžíce karobu/ 

100g čokolády (kvalitní hořká ) 

                                                       Jak na to : 

1. Olej promíchejte metlou s javorovým sirupem. Potom vmíchejte 

zbytek surovin a čokoládu nakrájenou na malé kousky. 

2. Tvarujte hrudky nebo placičky a pečte v troubě vyhřáté na 

150  °C cca 15 minut. 

3. Ihned po dopečení se sušenkami nemanipulujte a nechte je 

zchladnout na plechu, protože jsou zpočátku hodně křehké.          

  

DOBROU CHUŤ 😊 PŘEJE NELA PROKOPOVÁ 



 

 

OSMISMĚRKY - Kamil Kupčík  

TAJENKA:  

Jak se nazývá okamžik, kdy Slunce vstupuje do znamení Berana?   

osmisměrka: vyškrtej slova a sestav ze 

zbylých písmen tajenku      

                Bledulka   

B R U S L A Ř A 
 Kniha   

A H I N K J N K 
 Lyže   

B T A Ě R N E L 
 Sport   

O R E Ž Y L Z U 
 Babočka   

Č O Í K R O E D 
 Sněžka   

K P V A N O Ř E 
 Labe  

 

A S D E N N B L 
 Bruslař   

O E B A L S T B 
  Březen   

            

TAJENKA: Zahraniční svátek v březnu na počest patrona Irska?     

osmisměrka: vyškrtej slova a sestav ze 

zbylých písmen tajenku      

                    

I C V A S D E N 
 

3 roční období 

A S I Z A L P S 
 nejvyšší hora ČR 

M V A T Ž E O N 
 

řeka protékajíci hlavním městem 

ČR 

I J A R O É D Ě 
 základní skladební dvojice 

Z H O P T A M Ž 
 najdi 2 skupiny obratlovců 

T R I K É A Ě K 
 spojka na 2 písmena 

A V A T L V T A 
   

  

K E D U S Í Ř P 
        



 

 

Šnek 

Nicol Barešová 

 

Anketa -Kateřina Vaňatová 

Otázka od paní učitelky: Těšíte se do školy? 

Nejčastější odpověď: ANO  

Pouze jedna odpověď byla NE. 

 

Na otázku odpovědělo 15 

spolužáků. 



 

 

Narozeninová óda 
(aneb něco pro zasmání :o)) 

Inspirováno písní „Když mě brali za vojáka“ s drobnými úpravami 

 

Když mě mamka porodila,  

bylo krásně slunečno. 

Všechno bylo zalité sluncem, 

to vám bylo báječno, no, no, no  

to vám bylo báječno. 

 

Už to bude deset let, 

co jsem tady s vámi. 

Chtěla jsem to s kamarády oslavit, 

a pěkně se pobavit, vit, vit, vit  

a pěkně se pobavit. 

 

Děkuji vám pane Covid, 

Všechno jste mi pokazil ☹ 

Teď jen sedím doma u počítače 

a učím se ze všech sil, sil, sil, sil 

a učím se ze všech sil. 

Až se všichni vrátíme, 

přinesu vám bonbóny. 

Pěkně si je v roušce pocucáme, 

To vám budou mejdany ny, ny, ny 

to vám budou mejdany.  

 

Tak se mějte všichni krásně, 

to vám přeje Julinka 😊 

Za chvilku se opět setkáme, 

a bude z nás skupinka, ka ka, ka  

a bude z nás skupinka 😊 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Autorky: Julinka Hušková s maminkou 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YpI_qq2IoTM     klavír 

https://www.youtube.com/watch?v=Dr36JTA2tHY   akordeon 

https://www.youtube.com/watch?v=YpI_qq2IoTM
https://www.youtube.com/watch?v=Dr36JTA2tHY


 

 

PRANOSTIKY – Luděk Kvapil 
 

 

V březnu sedlák stromy ořezává,  

ale kabát ještě nesundavá.  Lépe od hada 

býti uštknut než 

v březnu od 

slunce ohřát. 

Když je březen teplý,  

duben je chladný. 

Jestli 

březen kožich                             

stáhl, duben rád 

by po něm sáhl. 

   Březnové slunce  

    má krátké ruce. 

 

 

       A ještě PRANOSTIKY  - Patrik Havlín 

 

Březen bez vody, duben bez trávy. 

Březen za kamna vlezem. 

V březnu prach, jistý hrách. 

Březnový prach úrodu zlatí. 

Mokrý březen od rolníků nenáviděn. 

Březnové mlhy, za sto dní déšť. 

Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby měl zmrznout. 

Hřmí-li v březnu, sněží v máji. 

 



 

 

 

Příroda v březnu – Adam Trnka 

Jaro už klepe na dveře, sníh nás opouští i ve výše položených 

oblastech a čím dál víc prší. Příroda už se pomalu probouzí ze 

zimního spánku i spolu s živočichy, třeba ježky a jezevci.  

Přilétají tažní ptáci a objevují se první mláďata zvěře, např. selata 

prasete divokého. Na mláďata, která najdete opuštěná v přírodě, 

však nikdy nesahejte. Jejich matka je určitě poblíž a už by je pak 

nemusela chtít zpět a zůstala by opravdu opuštěná. 

Prvními jarními květy, které můžete najít na zahrádce, jsou 

sněženky, petrklíče, bledule a šafrán. Na keřích a stromech se 

začínají objevovat první pupeny. Dalšími rostlinami, které začínají 

kvést už v březnu, je vrba, jíva a trnka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Natálka Kotková 

 

J A R O K O S T 

E A O B U O Ř E 

Ž Á B A N Ů Ž T 

E S O L A Ů E A 

K S T O K A Z D 

E K E Ř N O N Y 

 

eso, jablko, jaro, ježek, keř, kost, kuna, kůže, nos, nůž, ony, robot, 

stoka, tady, teta, žába 

 

Březen: 

Název březen vznikl ze slov bříza (v tomto měsíci raší bříza)  

a březost (samice zvířat jsou březí).  

21. března začíná jaro (na jarní rovnodennost) 

 

Pranostika: 

Březen, za kamna vlezem. 
 

 

Jarní básnička 

Ztratila se jarní báseň, 

Je tu někdo, kdo jí našel? 

Básničky s jarní tematikou vydáme příští měsíc. 

Zapojit se může každý, texty básní se svým jménem 

 zasílejte do konce března na adresu 

m.pavelkova@fzs-palachova.cz 



 

 

                A slovo na závěr - Jan Budek 
 

BŘEZEN je třetí měsíc v roce. Má 31 dní.  

Pro březen je typické proměnlivé počasí. To naznačuje i 

pranostika-březen za kamna vlezem.  

V březnu po zimě přichází jaro. Letos vychází první jarní 

den na 20. 3.  2021 (jarní rovnodennost).  

V zahradách začínají růst první jarní květiny, v přírodě se 

rodí mláďata, přilétají stěhovaví ptáci.  

Březen je označován jako měsíc knihy, 8.března slavíme 

Mezinárodní den žen, 28. března by Jan Amos Komenský 

oslavil 429. narozeniny. 

Poslední březnovou neděli začíná letní čas. Nezapomeň si 

posunout hodiny o hodinu napřed! 

 

 

  


