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Naše křestní jména 

 
V hodině slohu jsme probírali výraz NOMEN OMEN a dobře se bavili. Vy nevíte, co 

to znamená? Tak si to zjistěte. My už to víme. Navíc jsme si vyhledávali bližší infor-

mace týkající se našich vlastních jmen. Zamýšleli jsme se i nad tím, která jména se 

nám líbí. 

 

Ilona: Jméno pochází z maďarštiny a znamená pochodeň. Je to varianta jména 

Helena. Ilona má svátek 20. ledna. V roce 2014 nosilo toto jméno 20 476 žen. 

Moje jméno v naší rodině není dědičné, ale mně se líbí. Mými oblíbenými jmény 

jsou Sebastian a Kateřina. 

Gabriela: Moje jméno Gabriela má stejně jako mužský protějšek hebrejský původ 

a znamená Bůh je silný. Mám svátek 8. března. U nás je 28 634 nositelek tohoto 

jména a v oblibě je na 52. místě. 

Moje jméno se mi líbí, ale dědičné není. Vybrala mi ho maminka. Mně se nejvíce 

líbí jména Lenka a Patrik. 

Jiří: Jméno znamená rolník a je řeckého původu. Svátek má 24. dubna. Je to nejčas-

tější české mužské jméno. Dříve bylo velmi populární, dnes už tak rozšířené není. 

V naší rodině jde o jméno dědičné.  

Z mužských jmen se mi líbí Adam, z ženských Kristýna. 

Jakub: Jméno je hebrejského původu. Podle Bible byl Jákob druhé dítě z dvojčat 

a držel svého bratra za patu. Takže jméno znamená druhorozený a také ten, kdo 

se drží za patu. Jakub má svátek 25. července. V posledních letech se jedná 

spolu se jménem Jan o nejčastější české mužské jméno. V roce 2016 bylo u nás 

zaznamenáno 108 103 Jakubů. 

Se svým jménem jsem spokojený. Mamka mi ale chtěla dát buď jméno Kryštof, 

nebo jméno Oliver. Taťkovi se zase líbilo jméno Jiří. Nakonec rozhodoval taťka 

a vybral další jméno, a to Jakub. 

Filip: Jméno je řeckého původu, kde zní Philippos, což v překladu znamená milovník 

koní. Svátek má 26. května. Jméno Filip má u nás 50 464 mužů a je 61. v pořadí 

oblíbenosti.  

Jméno u nás není dědičné, jsem první, kdo ho u nás v rodině má. Ale jméno se mi 

líbí. Z mužských jmen se mi nejvíce líbí Tomáš, nejhezčí ženské jméno je pro mě 

Eliška. 
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Jan: Jméno Jan se vyvinulo z hebrejského slova Jochanan, které se překládá jako 

Bůh je milostivý. Jan má svátek 24. června a je to druhé nejpoužívanější jméno 

v republice. 

Jméno je u nás dědičné, dostal jsem ho po taťkovi. A líbí se mi. Z mužských jmen 

se mi ještě líbí Petr a Adam, z ženských Eliška a Lucie. 

Pavel: Jméno pochází z latiny a znamená nepatrný. Má svátek 29. června. V naší 

republice má toto jméno přes 200 000 lidí. Je 5. nejoblíbenějším jménem, i když 

se jeho obliba stále snižuje. 

Jméno je dědičné, mám ho po otci. Své jméno mám rád, nevadí mi. Z ženských 

jmen se mi líbí Eliška. 

Radek: Jméno Radek znamená radovat se, být šťastný. Je slovanského původu. Má 

svátek 21. března. U nás je v oblibě na 52. místě. K roku 2020 užívalo toto jméno 

58 589 mužů s průměrným věkem 36 let.  

V naší rodině není jméno Radek dědičné. Jsem u nás první nositel tohoto jména 

v mužské podobě. Jméno se mi docela líbí, ale raději bych chtěl jméno Milan, 

které se mi líbí více než Radek. A také proto, že se tak jmenuje můj taťka a děda. 

Z ženských jmen se mi nejvíce líbí Eliška a Gabriela, z mužských je to právě 

jméno Milan. 

 

 

Máme to! 

Pokud chcete vědět co, musíte do deváté třídy. Poslední dny 

totiž deváťáci přímo viseli očima na webových stránkách škol, 

kam se hlásili ke studiu. Správně! Titulek příspěvku znamená, 

že se všichni z deváté třídy radovali, neboť byli přijati tam, kam 

si podali přihlášku. Navíc se čtyři žáci, kteří museli vykonat při-

jímací zkoušky, umístili v první desítce. To je jistě skvělý výsle-

dek. Udělali tím radost svým rodičům, učitelům, ale především 

sami sobě. I Slon se přidává ke gratulantům a přeje všem, aby 

se jim na středních školách dařilo. 

 

Filip:  První den jsem jel do Třebíče dělat zkoušky na obor průmyslová automa-

tizace. Byl jsem vystresovaný. Třídu jsem našel hned a pak už jen čekal. 

Test z matematiky jsem měl hotový rychle, zato češtinu jsem skoro nestihl, 

byly tam dlouhé texty. Druhý den jsem jel opět do Třebíče, ale na obor 

mechanik-seřizovač. Tentokrát byly zkoušky v jiné budově, ale opět jsem 

se rychle zorientoval. Rozdíl byl ale v předmětech, které jsem měl přesně 

naopak: češtinu jsem zvládl rychle, ale matematiku jsem skoro nestihl. 

A pak už jen čekání na výsledky. Nakonec jsem se dostal na oba obory. 

Ale já od počátku věděl, že chci na obor průmyslová automatizace, takže 

jsem byl moc rád, že mě přijali. Umístil jsem se na čtvrtém místě. Na obo-

ru mechanik-seřizovač jsem byl dokonce na prvním místě. 
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Radek:  První zkoušky jsem dělal v Českých Budějovicích. Cesta byla dost zvlášt-

ní, protože jsem nevěděl, jak bude vše probíhat. Bál jsem se hodně mate-

matiky. Češtiny ne, protože vím, že mi jde lépe. Druhý den jsem jel s tať-

kou na zkoušky do Třebíče. Škola mě opravdu zaujala a já začal váhat, 

zda si raději nevybrat tuto školu. Ze zkoušek jsem měl lepší pocit než 

předchozí den. Když mi přišly výsledky, měl jsem radost, přijali mě totiž na 

obě školy. V Českých Budějovicích jsem skončil na pátém místě, ale já se 

přesto rozhodl jít do Třebíče. Dal jsem na radu svého tatínka a všechny 

jsem tím zaskočil. Já totiž chtěl být již odmala hasičem, proto jsem měl 

tento obor jako prioritu. Udělal jsem tedy změnu, budu student IT. 

Pavel:  Když jsem jel první den do Tábora, tak jsem měl strach a dost jsem se bál. 

Ale to je asi normální. Učitelé, s kterými jsme se tam setkali, byli velmi 

příjemní. Testy mi přišly těžké, druhý den už mi připadaly lehké. To jsem 

jel do Třebíče. Tamní škola je určitě hezčí a větší než ta v Táboře. Ale já 

se nakonec rozhodl pro školu v Táboře. Budoucí spolužáci mi tam přišli 

klidnější a rozumnější. Jaké jsem měl výsledky? V Třebíči jsem byl čtvrtý, 

v Táboře šestý. Rodiče i žáci často mluví o tom, že letošní testy byly moc 

těžké. Ale tak to není. Nesčetněkrát jsem totiž od žáků slyšel, že se neu-

čili, a tak se nesmí divit, že přijímací zkoušky neudělali. 

Honza:  První den jsem jel do Moravských Budějovic. Nejhorší byla cesta autem, 

protože jsem byl hodně nervózní a rozklepaný. Měl jsem nutkání se pořád 

dívat do sešitů a opakovat si. Rodiče mě stále uklidňovali, že to dopadne 

dobře. Když jsem začal psát test z matematiky, kupodivu jsem se trochu 

uklidnil, protože jsem neměl čas zabývat se nějakým stresem. Matematika 

mi přišla těžká, ale čeština byla fajn. Když jsem měl všechno napsané, tak 

jsem se uklidnil. Na další zkoušku jsme jeli do Tábora. Tam jsem si to 

chtěl užít a prohlédnout si školu, protože v Táboře se dělala zkouška jen 

z češtiny, a navíc měla škola své vlastní testy, ne státní. Některé věci mě 

v testu zaskočily, týkaly se literatury. Když jsem test napsal, ulevilo se mi 

a byl jsem rád, že je to za mnou. Teď jen čekat na výsledky. Měl jsem 

strach, že mě nevezmou. Co pak budu dělat? Ale vzali mě. Na obě školy. 

Byl jsem šťastný a mí rodiče taky. Za odměnu jsem dostal pizzu. Musel 

jsem si ještě vybrat, na kterou školu půjdu. Rozhodl jsem se pro Tábor, ta 

škola se mi líbila více a jsem rád, že je tam internát propojený se školou. 

Těším se, že tam poznám nové lidi a že se mi tam bude líbit.  

Jakub:  Dostal jsem se do Třeboně na obor rybář a jsem moc rád, protože 

rybaření je můj koníček. Kamarád, který na tuto školu chodil, mi říkal, že 

se mám na co těšit, že je to tam super. Druhým oborem byl truhlář, 

protože mě docela baví pracovat se dřevem. Ale vždycky jsem preferoval 

rybáře, a tak jsem spokojený, že mě přijali do Třeboně. 

Sabina:  Rozhodovala jsem se mezi zdravotnickou školou a oborem kuchař-číšník. 

Nakonec jsem zkoušky na zdravotnickou školu ani nedělala. Lidi kolem 
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mě mi stejně moc nevěřili, že bych zkoušky a pak i učení na této škole 

zvládla. Takže jdu do Jindřichova Hradce na obor kuchař-číšník. Když 

jsem se tam byla podívat, moc se mi tam líbilo. Tedy kromě jedné věci. 

Na praxi budu muset nosit povinně sukni a silonky, tak to je jediné, na co 

se netěším. 

Nikola:  Chtěla jsem jít na školu do Třeboně, obor ošetřovatelka. Zpočátku jsme 

měli komunikační problémy, protože škola vůbec nereagovala, ale když se 

později ozvali, že mě vezmou, byla jsem moc ráda. A mí rodiče taky. 

Druhou přihlášku jsem si dávala do Lišova na obor pečovatelka a tam mě 

vzali také. Já se rozhodla pro Třeboň: jednak je to blíž domů a jednak je 

tam více obchodů. Do Třeboně se moc těším, ale zároveň mám strach, 

zda to zvládnu. 

 
 

 

Ukázka z hodiny PzM 

Co to je za zkratku? PzM je zkratka předmětu, který najdete v deváté třídě, a jde 

o praktika z matematiky. Že je matematika nuda? To vám řekl kdo? U nás je to tak, 

že se při práci i bavíme. Například při finanční gramotnosti na téma peníze si žáci 

zahráli na poety a doplnili básničku o penězích. Jednu z nich vám na ukázku posílá 

paní učitelka Michlová, které tímto děkuji za příspěvek. 

 
Získání peněz předchází pracování, 

a hlavní funkcí peněz je PLACENÍ DANÍ. 

Za peníze si můžu něco KOUPIT, ALE ČLOVĚK MUSÍ UMĚT 

hlavně nikdy neprohloupit! 

Peníze si můžu také POD POLŠTÁŘ ULOŽIT 

a do splátek si nákup rozložit! 

Když peníze ještě nebyly, 

lidé si zboží mezi sebou MĚNILI. 



KVĚTEN strana: 6 2021 

 

časopis SLON  časopis žáků ZŠ a MŠ Staré Hobzí 

Říkalo se tomu naturální SMĚNA, 

mít peníze byla pro ně velká změna! 

 

 

Den blbec 

 
Snad nás nikdo nenařkne z vulgarity, ale jiný výraz nebude tak výstižný. Prostě 

takový den, kdy se nic nedaří a smůla se lepí na paty, zná dobře každý z nás. 

Před dvěma roky jsem jela do Brna na koncert jedné metalové kapely. Šlo o dám-

skou jízdu, protože jsem tam byla s mamkou a tetou. Před koncertem jsme si všichni 

museli vystát dlouhatánskou frontu. Lidi se pohybovali, různě postrkovali, nebylo to 

moc příjemné. Konečně jsme se dostaly s mamkou a tetou na řadu i my. V tu chvíli 

před námi stojící bodyguard řekl, že už nesmí nikoho dovnitř pustit. A nepustil. No 

nebyl to den blbec? 

Ilonka                                                 

 

Ráno jsem začala tím, že jsem zaspala. Do školy mě musela dovézt bábí, abych 

stihla začátek hodiny. Pak jsem dostala poznámku, protože jsem si zapomněla sešit 

s domácím úkolem. V průběhu dne jsem ještě dostala nějaké špatné známky. Doma 

jsem se kvůli poznámce a známkám dokonce s bábí pohádala. Byla jsem ráda, když 

ten neúspěšný den skončil. 

Eliška 

 

Den blbec je, když je mi smutno po kamarádech z Dačic, když zaspím a nestihnu 

autobus, když má moje rodina špatnou náladu a já se pohádám s mamkou nebo 

taťkou. Také mám špatný den tehdy, když někoho pozdravím, ale on mi na můj 

pozdrav ani neodpoví. 

Gábina 
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Super den 

 
Naštěstí existují i jiné dny, kdy máme úspěch a radujeme se sami ze sebe 

i z druhých. 

Jednou jsem šla do obchodu, byl to dačický Lidl. Všimla jsem si, že u pečiva stojí 

starší paní a nemůže rozbalit sáček na pečivo. A tak jsem jí pomohla. V tu chvíli jsem 

si uvědomila, proč měla potíže. Chyběla jí totiž ruka, měla jen pahýl. To, že jsem 

takto handicapované paní pomohla, mi zlepšilo náladu po zbytek dne. 

Ilonka 

 

Ráno mi bábí oznámila, že pojedeme do Písečné, kde bydlí teta se strejdou. Moc 

jsem se za nimi těšila. V Písečné jsme si prohlíželi pokoj, který byl nově zrekonstru-

ovaný a opravdu byl velmi pěkný. Jen nám bylo divné, že se teta se strejdou pořád 

usmívají. Potom nám to prozradili. Teta čeká miminko, a tak nás bude zase více! 

Eliška 

 

Super den je, když ráno vstanu a všichni mají dobrou náladu nebo se mamka s brá-

chou usmívají. Je fajn, když mě nic netrápí a nejsem smutná. Super je, když mě po 

návratu ze školy přijde přivítat Líza a já ji můžu pohladit. Super je, když někomu 

udělám radost, když je někdo upřímný, když si volám s kamarádem a on mě roze-

směje, když můžu tancovat. Super den mám i tehdy, když jsem sama doma, a proto 

si můžu pouštět nahlas písničky. 

Gábina 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


