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Od našich nejmladších! 

2. A nám představuje své oblíbené knížky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
 

Pomalu se blíží konce třetího čtvrtletí školního roku. Školní rok se tak 

překlene do své poslední části.  

Trochu si odpočineme o Velikonocích, které se nám letos prodlouží o 

jeden den – středu 12. dubna, kdy mají žáci ředitelské volno a učitelé se budou 

školit.  

Po velikonočních prázdninách čekáme u zápisu budoucí prvňáčky a 

doufáme, že se jim v naší škole bude líbit. 

I náš školní parlament se může pochlubit svými aktivitami: 

PYŽAMOVÝ DEN 

         

        Dne 27. 2. se u nás konal Pyžamový den. Žáky z parlamentu napadl 

den, kdy by nebyli zkoušeni. Pyžamový den probíhal tak, že kdo měl 

pyžamo, měl imunitu a nemohl být zkoušen. Když si ale třeba někdo 

povídal, tak mu mohla paní učitelka pyžamo sundat a žák už mohl být 

zkoušen. Parlament uvažuje, zda se tento nápad se bude opakovat. 
      

 

VOLBA UČITELE/KY MĚSÍCE 

 

 

     Dne 1. 3. se u nás konala volba učitele/ky měsíce. I s tímto nápadem 

přišel parlament. Volba probíhala ve vestibulu o svačinovou a 

následující přestávku. Každý žák měl jeden hlas, který dal jednomu 

učiteli. Volby byly úspěšné pro všechny voliče, ale nejvíc pro pana 

učitele Nešveru, který dostal 39 hlasů a jako odměnu za první místo 

také pizzu.         Verča 

 



 

 

 

Blíží se Velikonoce 
 

Velikonoce jsou křesťanským svátkem zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 

Jsou oslavou jarní rovnodennosti, konce zimy a vítáním jara. 

O Velikonoční neděli končil půst a na slavnostním stole bývaly 

nejrůznější dobroty. Na stole nesměl chybět mazanec, nebo velikonoční 

věnec zdobený vejci a pentlemi. 

I dnes pečeme velikonoční nádivku a beránka stejně jako se to 

dělalo v dobách našich prababiček. Po dobrém obědě lidé vycházeli do 

polí a na ochranu před krupobitím a škůdci zapichovali kolem nich 

proutky kočiček. 

Velikonoční pondělí je z celých svátků nejveselejší. V Česku je 

prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno 

muži a chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a 

dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. Za odměnu 

dostanou malovaná vajíčka. 

 

Hody, hody doprovody, 

dejte vejce malovaný. 

Nedáte-li malovaný, dejte 

aspoň bílý, 

slepička vám snese jiný.  

Amálka – text, Valča - obrázek 

 

                                         



 

 

 

Jarní luštění 
       (Jitka) 

 

A Č B K Q Z O U A A Š P 

B W J Ř I U E L O K O N 

E I A P L Y I P Q Č K K 

R Y R Y C Š X A I A L U 

Á K O L E D A É D V U Ř 

N S V E L I K O N O C E 

E K O Ě M L N Š O D W Í 

K R A S L I C E Z O Y K 

Q A S U Š R D Y P H X Č 

 

Najdi ve čtyřsměrce následující slova:   

BERÁNEK, JARO, 

HODOVAČKA, KUŘE, KOLEDA, 

KRASLICE, VELIKONOCE 

 

Komu se podařilo najít 

všechna slova, může si za 

odměnu vybarvit velikonoční 

kraslici od Tobiáše: 

 



 

 

 

10 minut s panem Součkem, naším školníkem 
 

Jak dlouho pracujete u nás ve škole? 

U vás ve škole čtvrtým rokem. 

Jakou práci jste dělal ještě kromě téhle? 

Já jsem byl elektrotechnik. 

Kam jste chodil na základní školu? 

Chodil jsem na 1. základní školu v Kladně. 

Jste z Kladna? 

Ano, jsem rozený Kladeňák. 

Baví vás práce školníka? 

To víte že jo, když děti zrovna nezlobí.... 

Jaké je vaše vysněné povolání? 

Moje vysněné povolání je samozřejmě 

školník. Když jsem byl ale malý kluk, tak byly 

v oblibě tankisti a popeláři a já jsem chtěl být samozřejmě popelář :-) . 

Máte nějaký nápad jak vylepšit školu? 

No, mám spoustu nápadů, ale ta vylepšení jsou vždycky a vždycky budou :-) . 

Jak slavíte doma Velikonoce? Máte nějakou tradici, které se držíte? 

Velikonoce trávím na chatě, holky zdobí vajíčka, my kluci pleteme pomlázky, chodíme 

koledovat. No, tradiční Velikonoce. 

Jaká je vaše oblíbená kniha? 

Určitě Švejk, toho mám vždy na nočním stolku. 

Do jaké země byste se chtěl podívat? 

Určitě na Kubu. Kuba byla vyhlášená jako nejkrásnější letovisko světa a tam bych se chtěl 

podívat.         Za rozhovor děkují Nella a Verča 



 

 

 

Muffiny 

s čokoládou 

     Suroviny na 15 muffin:  

              2 hrnky polohrubé mouky 
                1 hrnek cukru  

           ½ hrnku oleje  

                 ½ hrnku mléka 

                 3 vejce  
                 1prášek do pečiva 
                 1 vanilkový cukr  
                 80g čokolády 

  

 

 

  Postup:  

1. Suché přísady smícháme v míse, přidáme olej, mléko a vejce. 

2. Vše vyšleháme rychlošlehačem.  

3. Nakonec přidáme nadrobno nasekanou čokoládu.  

4. Těsto nalijeme do formiček.  

5. Pečeme v předehřáté troubě as 20 min na 180°C. 

         *6. Můžeme dozdobit krémem nebo polevou.    

 

     

 

 

 

 

          

  

                                                                                                                   
Anděla 

 

 
 



 

 

 

Tipy na jarní výlet 

Jarní příjemné počasí vybízí k delším výletům. Pokud rádi cestujete po České 

republice, určitě zamiřte na Severní Moravu. Filip vám nabízí zajímavá místa 

právě zde. 

Ostrava  
V Ostravě můžete nalézt staré doly, 

kde se těžilo černé uhlí. Dělníci zde 

měli větší plat než většina lidí v té 

době. V dolech můžete vidět speciální 

důlní pojízdný záchod a důlní velký 

vrták.  

V okolí Ostravy je také město 

Štramberk, kde můžete navštívit pivní 

koupele, jeskyni Šipku, kde se v roce 

1880 našla čelist neandrtálce a spousta primitivních nástrojů. Za návštěvu stojí i 

věž Trúba a bývalý kamenolom. Vedle města Štramberk je město Kopřivnice, 

kde najdete velké 

muzeum 

automobilky Tatra, 

kde jsou k vidění 

nejstarší auta 

značky Tatra.   

 



 

 

 

České velikonoční zvyky a tradice 
 

Něco jste se už dozvěděli na předchozích stránkách. Stručný přehled vám 

nabízíme nyní. 

Velikonoce patří mezi pohyblivé svátky.  To znamená, že jejich datum 

se mění.  Zapamatujte si, že Velkou neboli Velikonoční neděli slavíme vždy jako 

první neděli po prvním jarním úplňku (sledujte měsíc, abyste viděli, kdy je po 

20. březnu úplněk).  Před nedělí máme sváteční vlastně celý týden, říká se mu 

Pašijový a trvá od Květné neděle (týden před nedělí Velikonoční). Důležité jsou 

hlavně: 

Škaredá středa – vymetaly se komíny a nikdo se nesměl mračit  

Zelený čtvrtek – jí se něco zeleného, třeba špenát 

Velký pátek – tajuplný den, kdy se nesmělo pracovat 

Bílá sobota – den velkých 

příprav na Velikonoční 

neděli, my dnes barvíme 

vajíčka 

Velikonoční neděle – den 

sváteční, kdy se rodiny 

schází k společnému obědu 

Pondělí velikonoční – 

koledníci chodí s pomlázkou 

obrázek od Valči 



 

 

 

   

Hádanka pro chytré hlavy 

 

Kolik vidíš čtverců? 

 

a) 15   b) 14   c) 17 

 
Eliška 

 
 
Vítáme jaro s žáky 5. B: 

   

   

   

 

    



 

 

 

SOUTĚŽ 

V tomto čísle vás čeká soutěž, která má dvé části. Pokud se chcete 

zúčastnit losování o hlavní cenu, je potřeba vyplnit správně obě části. Ale 

všichni, kdo splní správně alespoň jednu soutěžní úlohu, budou opět odměněni. 

        První soutěž: 

 Na každém obrázku vidíte zvíře, které je typické pro určité město České 

republiky.  Poznáte, o která města se jedná? Napište jejich názvy na linky pod 

obrázky. 

 
Vojta 



 

 

 

Druhá soutěž: 
 

Na mnoha českých hradech a zámcích se natáčely pohádky. Poznáte, které 

pohádky ke kterému místu natáčení patří?  Zapište písmena uvedená u názvů 

filmů ke správnému obrázku hradu či zámku.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                    Nella 

Vyplněný list (s jednou nebo oběma soutěžemi) odevzdejte do 5. B nebo komukoliv 

z redakční rady tohoto čísla. 

                                                                                                                                             


