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Jaro je plné barev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
 

Podívejme se, co se pro nás chystá ve škole.  

Školní parlament připravuje velikonoční soutěž pro mladší i starší žáky.  

Třídy 1. stupně budou soutěžit o nejkrásnější kraslici.  

Starší se mohou zúčastnit akce Velikonoční beránek. 10. dubna 

čtyřčlenné týmy tříd 2. stupně stráví 2 hodiny ve cvičné kuchyňce, kde budou 

péci beránky. Během dopoledne o den později bude parlament vybírat toho 

nejchutnějšího. Vítězný tým bude vyhlášen o velké přestávce a samozřejmě 

dostane odměnu. (Honza a Verča)  

A co nás ještě čeká na jaře?  

Letos uplyne právě 25 let od založení školního pěveckého sboru Sluníčko. 

Při této příležitosti se koná 17. května koncert. Určitě si ho nenechte ujít, bližší 

informace o jeho konání najdete včas na webových stránkách školy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Najdete mezi zajíčky velikonoční vajíčko? Víte, že někdo to zvládne za 10 sekund? 



 

 

 

Zima je za námi a ta letošní pro nás nachystala světovou událost. 

Vyluštěte tajenku a připomeňte si ji.  

Pamatujete si, jak úspěšní jsme na olympiádě byli? Pro kontrolu se podívejte na konec 

stránky. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

1. místo konání olympiády 

2. barva maskota ZOH černo - ... 

3. po kolika letech se koná ZOH 

4. anglicky hra 

5. medaile a …... vítězům 

6. střelba a běh na lyžích 

7. rychlobruslařka ČR 

8. Pančochová, Samková – snow ..... 

9. stát konání ZOH      (Anděla, Klára) 

 2 zlaté – Ledecká, 2 stříbrné – Sáblíková, Krčmář, 3 bronzové – Samková, Vítková, Erbanová 



 

 

 

Exkurze do České televize 
 

Během školního roku se snažíme navštívit zajímavá místa, abychom se s vámi 

podělili o své zážitky. Už od loňského roku nás lákaly televize. Možná by někoho zajímalo, 

jak se pracuje na Nově nebo na Primě, 

nám se podařilo zajistit návštěvu 

v České televizi. Pojďte si prohlédnout 

fotografie a přečíst postřehy našich 

reportérů. 

 

V pátek 16. 2. jsme se vydali do Prahy na Kavčí hory. V České televizi jsme měli 

domluvenou exkurzi. Navštívili jsme několik studií, ze kterých vysílá Česká televize své 

pořady. Nejzajímavější pro nás bylo studio, ve kterém probíhá natáčení dětských pořadů. 

Zde jsme měli možnost sledovat při práci Jiřího Lábuse, Otu Jiráka, Fámulu a další při 

natáčení aprílového dílu Studia Kamarád. 

 

 



 

 

 

 „Česká televize vysílá 6 programů: čt 1, čt 2, čt d, čt art, čt sport, čt 24.“        
 

Je to rozsáhlý areál, kde má 

každý své místo. Najdete zde 

studia, sklady, stanoviště aut, 

hasičů apod. 

 

„Také jsem se divila, že Česká 

televize je tak obrovská, tolik 

různých místností, kde se děly 

pořád věci.“ 
 

 
 

„Byli jsme v zákulisí celé televize. Viděli jsme připravené kulisy pro nové seriály a pořady, 

také natáčení nového dílu „Studia Kamarád”.“ 

„Mohli jsme vidět Jiřího Lábuse, který daboval jednu postavu. Líbily se mi kulisy, protože 

vypadaly jako opravdové domy.“ 

 



 

 

 

 „Super bylo, když jsme si mohli zkusit spoustu kostýmů a klobouků.“ 

„Vyzkoušeli jsme si manipulaci s kamerami. Navštívili jsme obchod s reklamními 

předměty České televize. Měli tam například zlatého Bludišťáka!“ 

„Byli jsme v zákulisí celé televize. Viděli jsme připravené kulisy pro nové seriály a pořady.“  

 
 

 

 
 

 
(od Honzy, Matyldy, Verči P., Adama, Maytáše, Katky, Anděly, Emy a Julči) 

 



 

 

 

JARO JE TADY 
 

A s jarem i Velikonoce. Připravili jsme pro vás několik hádanek a zajímavostí, které vám 

Velikonoce určitě připomenou.  

 

Každý na to kouká, civí.  

Na jaře se dějí divy  

- rozkvete vždy jeden pán.  

Víte který? (tulipán)                                  

 

Ve své sytě žluté kráse  

pampelišce podobá se. 

Nápověda pro Bělu: 

jsou to květy (podbělu)  

 

Trojdílná sukýnka  

bílá a malinká, 

nosí ji panenka, 

má jméno (sněženka)             

             

 

Leze, leze - žádný spěch, 

domeček má na zádech. 

Kdo je to?(šnek)             (Verča P.) 

 
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Velikonoce ve světě 

Přes čtyři tuny čokolády 

Argentinci vyrábějí největší velikonoční vejce 

Argentinské pobřežní město Miramar chystá na Velikonoce zápis do Giunnessovy 

knihy rekordů. Místní lidé vyrábějí největší čokoládové vejce na světě. Výška vejce, které 

se po dokončení obejde bez podpůrné konstrukce, bude šest metrů. 

Na výrobě sladkého symbolu velikonočních svátků pracuje od začátku března tým 

složený z cukrářských profesionálů a dětí s Downovým syndromem. Obří vejce pojme 

přibližně 4,5 tuny čisté čokolády, která bude držet pohromadě díky speciálnímu tvaru  

vnitřku vejce. Ten bude složen ze dvou čokoládových křížů, na nichž bude přichycen 

plášť vejce. 

"Pokoušíme se o zápis do Guinnessovy knihy s největším čokoládovým vejcem na 

světě. Už byla vyrobena větší vejce, ale měla kovovou či dřevěnou konstrukci. Naše bude 

celé z čokolády," řekl ředitel turistické centrály města Miramar Carlos Pagilardini. 

Miramar vzdálený zhruba 450 kilometrů jižně od metropole Buenos Aires nepodniká 

podobnou akci poprvé. Výroba obřích vajec zde má několikátou tradici, šesti metrové 

bude však zdaleka nejvyšší. Na velikonoční neděli se pak místní radnice chystá vejce 

rozdat návštěvníkům města. Rozdělit by se prý mělo na 30 tisíc kusů. (Adam) 



 

 

 

Velikonoční vtipy od Matyáše 
 

 

UKŘIČENÍ ŠKOLÁCI 

„Jestli okamžitě nepřestanete křičet, něco si ode mě vykoledujete!” straší žáky učitelka. 

„A nevadí, že nemáme pomlázky?” 

 

VELIKONOČNÍ OBĚD 

Rodina z exotické země bydlí v Česku už nějaký ten pátek, a tak otec jednou povídá: 

„Když je to období Velikonoc a všichni Češi je slaví, připojíme se k nim. Dnes k obědu 

bude zajíc.” 

 

KOLEDNÍCI: PANÍ BROUSKOVÁ, A... 

Koledníci: „Paní Brousková, a vejce nám nedáte?” 

„No dobře,” povídá paní, „ale musíte si ho rozpůlit.” 

 

O VELIKONOCÍCH: TETO, TY... 

O Velikonocích: „Teto, ty vajíčka se ti asi nějak srazily, ne?” 

„Kdepak vajíčka, ty zdražily,” vysvětluje teta, „to jsou obarvené ořechy...” 

 

ZATÍMCO JSEM DÁVALA DĚTEM... 

„Zatímco jsem dávala dětem vejce,” vypovídá paní o Velikonocích na policii, „ukradli mi při 

tom slepici.” 

 

KOLEDNÍCI DOŘEKNOU KOLEDU A... 

Koledníci dořeknou koledu a teta přinese z domu mísu 

vajíček. 

„Chcete nějaké vejce, chlapci?” 

„Určitě, teta,” natahují ruce koledníci. 

„Výborně, takže to bude šest korun za jedno.”    

 

 
 



 

 

 

 

Hádanky od Pavly: 
 
Kdopak jsi, kytičko, 

že jsi tak maličká?  

Uprostřed máš sluníčko,  

okolo běličká – (sedmikráska)                                                   

 

Kdo se dívá do zahrady?  

Kdo tě hřeje u vody?  

Kdo tě hlídá s kamarády?  

koule z oblohy (sluníčko)          

 

Na velkém stonečku  

spousta žlutých zvonečků. 

Každý z nich má k jaru klíč 

Copak je to? (petrklíč) 

 

Malá kytka celá bledá 

ze sněhu ven cestu hledá.  

Při teplotě na nule  

rozkvétají (bledule). 

 

 
K jaru patří i procházky. Někdo se vypraví do lesa, někdo se jde projít do města. Právě 
pro toho připravila Katka hlavolam. Kde najdete budovu na fotografii? Trochu vám 
napovíme – hledejte na jednom z kladenských náměstí!  

(Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který dostane odměnu. Soutěžní kupon je 
na poslední stránce časopisu.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Velikonoční kvíz (vyznač správnou odpověď a stránku vhoď do schránky v 1. p.) 
1. Koho se slaví zmrtvýchvstání? 

a) Karla IV. 
b) sv. Václava 
c) Ježíše Krista 

2. Co se na Velikonoce barví? 
a) vajíčka 
b) pomlázky 
c) jablka 

3. Jaký den v týdnu na Velikonoce kluci koledují? 
a) pátek 
b) středa 
c) pondělí 

4. Co kluci na Velikonoce pletou? 
a) košíky 
b) pomlázky 
c) šály 

5. Jaké je tradiční velikonoční pečivo? 
a) mazanec 
b) vánočka 
c) koláč 

6. Co se stane, když kluci přijdou koledovat odpoledne? 
a) nic, je jedno kdy přijdou 
b) nedostanou koledu 
c) dívky je polijí vodou 

7. Říká se, že zvony před Velikonocemi odlétají do nějakého města. Do jakého? 
a) do Říma 
b) do Prahy 
c) do New Yorku 

8. Před Velikonocemi nezvoní zvony a kluci chodí místo zvonů s nástroji, které vydávají hlasitý zvuk. 
Jak se nástroje nazývají? 

a) mlátička 
b) řehtačka 
c) zvonička 

9. Jaký je původ slova Velikonoce? Z jakých slov slovo Velikonoce vzniklo? 
a) latinsky barvení vajíček 
b) veliký nočník 
c) Velká noc 

10. Jak se jmenuje sobota na Velikonoce? 
a) Růžová sobota 
b) Bílá sobota 
c) Popeleční sobota      (Honza, Verča, Matylda) 

Soutěž:  jméno …………………………………………………. třída ……………….. 
Budovu na předchozí stránce najdete ……………………………………………………………. 


