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         ZAJÍMAVOSTI  

       VELIKONOCE jsou významný křesťanský svátek. 

Připadá na první neděli po prvním jarním úplňku po 

rovnodennosti, tedy na měsíc březen či duben. Velikonoce, 

jsou svátky jara a také časem oslav a veselí. V Česku je 

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. Pomlázka je spletena až z dvacetičtyř proutků a je 

obvykle od půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou 

rukojetí a barevnými stužkami. Podle tradice muži při 

hodování pronášejí koledy. Nejznámější velikonoční koledou 

je tato krátká říkanka:   „Hody, hody doprovody, dejte vejce 

malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička 

vám snese jiný…                                (text upraven z wikipedie ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                (obrázky  Marie Dunková, 4.B)                                                                              

-2-                                                              (obr. na  deskách: Jaroslav Dunka, 2.B)  

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnodennost
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poml%C3%A1zka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koleda


              
 
 1. 3. Bedřich 

 2. 3. Anežka 

 3. 3. Kamil 

 4. 3. Stela 

 5. 3. Kazimír 

 6. 3. Miroslav 

 7. 3. Tomáš 

 8. 3. Gabriela 

 9. 3. Františka 

10. 3. Viktorie    1.místo:Claudia Myslovičová,5.B     2.místo: Magda Krejčová, 4.B 

11. 3. Angelina                 

12. 3. Řehoř           

13. 3. Růžena 

14. 3. Matylda 

15. 3. Ida 

16. 3. Elena 

17. 3. Vlastimil                                                               

18. 3. Edvard 

19. 3. Josef 

20. 3. Světlana     3.místo: Anna Hrušková, 4.B               4.místo: Káťa Krobová, 4.B 

21. 3. Radek         

22. 3. Leona                    

23. 3. Ivona 

24. 3. Gabriel 

25. 3. Marian 

26. 3. Emanuel 

27. 3. Dita 

28. 3. Soňa      

29. 3. Taťána 

30. 3. Arnošt       Š. Forejtová, 4.A        D. Karamfilová,5.B         T. Dvorščáková, 2.B 

31. 3. Kvido                  5.místo                        6.místo 

(kalendář Martin Bíba, 7.A)   (výtvarná soutěž z února 2016)        -3-      

KALENDÁŘ-březen 



               Rébus -morseovka    

…-/./.-../../-.-/---/-./---/-.-./.// 

-…/.-././--.././-. 

 --../.- 

-.-/.-/--/-./.-  

…-/.-.././--.././-- 

.-.-.- 

___________________ 

____________________________________ 
(obr. zajíčka Lucka Podzimková, 5.A, obr.vajíčka Tereza Pešíčková,4.B)  

-4-                                        ( text Tereza Chounová,  9.A)                                                             

Akát A .- Ibis I .. Rarášek R .-.

Blískavice B -… Jasmín bílý J .--- Sobota S …

Cílovníci C -.-. Krákorá K -.- Tón T -

Dálava D -.. Lupíneček L .-.. Učený U ..-

Erb E . Mává M -- Vyučený V …-

Filipíny F ..-. Národ N -. Wagón klád W .--

Grónská zem G --. O náš pán O --- Xénokratés X -..-

Hrachovina H …. Papírníci P .--. Y/ý se strácí Y -.--

Chvátá k nám sám CH ---- Q/kvílí orkán Q --.- Známá žena Z --..

! --..-- ? ..--.. . .-.-.-

Morseova abeceda



  

Říše divů          Část pátá: Bílá královna 
Asi tak za hodinu přišli k mojí kleci králík a myš. „Králíku, co to má znamenat, 

proč jste mě sem zavřeli?“ „ Proč?  Protože sem potřebujeme dostat Emu. 

Kdybys ji nešel hledat, strávil bys zbytek své návštěvy v pohodlí. Ale tys musel 

začít dělat problémy.“ „ A proč sem chcete Emu dostat?“ „ No, nevím, jestli 

bych ti to měl říkat.  Ale ty se k ní stejně nedostaneš, takže budiž…“ „Králík 

pokynul na myš a ta mu přinesla židli. Posadil se před moje vězení.  Je to 

dlouhý příběh, ale abych to zjednodušil. Ema by mohla Říší divů pomoci a to si 

zrovna já nepřeji. Chci, aby vládla Srdcová královna, ale je tu problém. Ten se 

jmenuje Bílá královna, která nám chce vše překazit…  Nemá ale takovou moc 

jako Srdcová královna. A proto jste tu vy. Jenže tys tu být neměl.“ „ No, to 

není podstatné. Stačí sem nalákat Emu a… to ti nepovím…. Nemusíš vědět 

všechno.“ „ Smutný jsem si sedl do rohu mé cely a nezbývalo mi nic jiného, 

než čekat.“ 

                                                           *************** 

„Cože, zachránit Říší divů?“, vytřeštila jsem zděšeně oči. „Ano“, pokračovala 

kloboučnice, „naše paní – Bílá královna,  tě už nějakou dobu hledá .“ „Jsem 

tak šťastná, že ses nedostala do spárů Srdcové královny“,  usmála se klobouč-

nice. „Měly bychom vyrazit“, řekl medvídek, který se doposud nepředstavil. 

Všichni ostatní na něj souhlasně kývli. „ Ale vysvětlí mi tu někdo, co se tady 

děje?“  „Myslím, že ti to nejlíp vysvětlí Bílá královna.“  „Dobře tedy.“ 

Zámek Bílé královny byl překrásný. Byl celý bílý, jako z alabastru, akorát jeho 

velká zahrada byla zelená. Zdobily jí však spousty bílých květů a stromů. Jinak 

tomu nebylo ani vevnitř zámku. Bílé pokoje, ale nebyly všechny stejné. Každý 

jinak zdobený, každý jinak krásný. Když už jsem si myslela, že mě nemůže nic 

překvapit, došli jsme všichni do velkého sálu, v němž na překrásném bílém 

trůně seděla Bílá královna. Všichni se uklonili, já tedy také.“  Nejodvážnější 

medvídek promluvil jako první. „ Má paní, tady vedu tu dívku z našich před-

povědí – Emu, která zachrání naší říší“.     Pokračování příště……….. 

                                 (Tereza Pefková, 9.A)                       -5- 

POVÍDKA 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

               (Zoe Opočenská, 6.B) 

   VYBARVI  SI VAJÍČKA, BERÁNKA I KUŘÁTKO   

       -6-            (Alžběta Tatková, 5.A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6-            (Alžběta Tatková, 5.A) 

MALOVÁNÍ 



                                  MALOVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         (obr.AlžbětaTatková,5.A)                                                                                                                                                         

-                                                                                                  -7-                                                                                                                                                                                                                                    



            KŘÍŽOVKA       

  

          

                                  (Maruška Dunková, 4.B) 

                       
 

1. Z čeho se dělá kaše?  2.   Rostlina, z které je cukr…… 

3.    Kdo žije v iglú?  4.   Žije na poli a má velké uši…  

5.    Je to zpěvák a raper… 6.   Dívčí jméno…….. 

-8-                                                                                             



                                        ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT 

Proč je beran symbolem Velikonoc? 

 

 

 

Symbol beránka byl velmi rozšířený 

už za doby pohanů, a to především v celém Středomoří, ovládaném 

po tisíciletí pastevci. U Židů pak byly ovce symbolem Izraelity, jako 

člena „Božího stáda“, o něž se stará jejich pastýř – židovský 

Bůh. Židé také beránka zabíjeli na památku vyvedení Izraele z 

egyptského otroctví. V křesťanství beránek symbolizuje památku 

Krista, „Beránka Božího“, který byl právě jako nevinný, čistý a po-

slušný beránek obětován na kříži a jeho krev zachránila pokřtěné od 

hříchu a smrti. 

Beránek jako obřadní pokrm je znám už od středověku. Nevíme 

však, zda se jedlo přímo beránčí maso, které si jen málokdo mohl 

dovolit, nebo jen pečivo v podobě beránka.  

 

 

Vybarvi si velikonočního  

                          beránka!                                                      

           

(podle wikipedie upravila Dáša                                                                                                            

Klauzová, 9.A)                                                   
 

 

                                                                                                             -9-      



                                      KVÍZOVÉ ČTENÍ 

    
Ahoj, tak jsem tu zas. A mám pro vás jedno překvapení. Budu mít narozeniny. To 
znamená, že budu taky mít oslavu. Už jsem si pár kamarádů našel a všichni mi slíbili, 
že přijdou . A samozřejmě přijde i Naomi a na tu se těším dvojnásobně. O Naomi jsem 
vám říkal minule, ale je ještě úžasnější, než jsem si myslel. Píše příběhy, zbožňuje 
pálivá asijská jídla jako já, zbožňuje čínské draky, umí japonsky a učí se čínsky, hrozně 
ráda medituje, je pořádná. Ale hlavně se se mnou kamarádí jako nikdo jiný. A je to 
tady. Už mám oslavu a přicházejí hosté. Bohužel mám jeden problém. Rodiče zapo-
mněli na dort.  Musíš mi pomoci: do tohohle rámečku nakresli skvělý dort, který by 
se hodil pro draka jako jsem 
já………………………………………………………                                                            
Ten je krásný. Děkuju, to je ten nejlepší 
dárek,                                                                                                                                         
jaký mi kdy kdo dal. Ale teď bych se měl 
vrhnout na                                                                                    
rozbalování dárků od kamarádů. První 
rozbalím ten                                                                                                                           
od skřítka Honzíka. Jé, hurá! Dostal jsem 
hračku draka,                                                                                                                    
takového, co plive místo ohně pěnu do 
koupele a  v                                                                                                                    
rukou má mýdlo, co voní po borůvkách.  
Taky jsem                                                                                                                         
dostal od Sněženky ,neteře Sněhurky, 
malého                                                                                                                                           
plastového sněhuláčka, kterému se dá do ruky bílý                                                                                                                               
bonbon, který je přibalený ke sněhuláčkovi.  A on ho                                                                                         
vystřelí přímo do pusy. Od Sama, syna Šmudly,  jsem                                                                                                                          
dostal trpaslíka, co za zády drží kytičku a červená se                                                                                                                        
a když mu poklepete na čepičku, začne zpívat mou                                                                                                                      
oblíbenou písničku. Dostal jsem toho hodně, ale úplně                                                                                                                              
nejlepší byl dárek od Naomi. Byl to takový domeček                                                                                                                             

v japonském stylu. Má spoustu otvorů a nad každým             (obr. T. Pešíčková, 4.B)                                                                                                                                                      
je dračí hlavička, kterou když pohladíte, z otvoru vypadne bonbónek.  Z každého otvo-
ru padá jiný bonbón. Pár z příchutí už si pamatuju a když pohladíte modrou hlavičku, 
vypadne bonbón s příchutí tuti fruti . A když červenou, vypadne cukrová jahůdka. 
Hlaviček je tam asi 18 a předpokládám, že se jen tak nevypotřebuje. Je totiž kouzelný, 
protože jsme přeci v pohádce. A tak jsem si i svoje narozeniny užil úplně pohádkově.     

 

-10-     Tak ahoj zas příště!!!   (Denisa Kuzmová, 5.A)  



VYHODNOCENÍ  
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   Zde je všech 10 výherců výtvarné a kvízové soutěže za únor.    -11-                                                    



          DOPLŇOVAČKY           

 
1.  Co je typické pro Velikonoce ? 

 V 
    Č 

  

 

2. Co se zpívá o Velikonoce ? 

 K   L 
   

 

3. V jakém měsíci jsou letos Velikonoce ? 

  B 
      N 

 (Jan Červenka, 6.B) 

 

1.Kolikátého jsou Velikonoce?    _ _. 3. 2016  

 

2.Jaké je typické zvíře Velikonoc?  B _ r _ n _ k  

 

3.Čím se hoduje?          P_  _  _ á _ k _  _ u  

 

4.Do kolika hodin se smí hodovat ?                                                

Do  d _  _  _  _  _ t _   hodin  

 

5.Kdo hoduje?  K _ u _ i     i    _  _  l _  y 

 

                                 ( Kristýna Minaříková, 9.A) 

      -12-                                                



                                               

                                     MALOVÁNÍ 
 

VYZDOB  POKOJ NA VELIKONOCE 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

       

( Alžběta Tatková, 5.A) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------

Angličtina –ze strany 19:  pail –vědro, kbelík;   water – voda, 

            willow – vrba;            egg – vejce 

            chicken -kuře 

                                                                                                            -13-                      



                 BLUDIŠTĚ   
 

NAJDI ZAJÍČKOVI CESTU K MRKVIČCE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (bludiště David Veltruský, 9.A; obrázek Tereza Šobková, 9.A) 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

-14 -                                                        ( David Veltruský, 9.A) 



 
 
 
Vyplňte políčka takto:              

Zeleně:  B1 N1 A2 C2 M2 O2 B3 N3 A4 O4      

Červeně:  J10               

Růžově:  C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 E4 F4 J4 K4 

   F2 G2 H2 I2 J2 F7 G7 H7 I7 J7 F9 G9 H9 I9 J9 

   E3 F3 G3 I3 J3 K3 E6 F6 G6 I6 J6 K6 G8 H8 I8 

   F10 G10 F13 G13 E5 F5 J5 K5 E14 F14 I13 J13 G12 H12 I12 

   J14 K14 E15 K15 I10 H10 F11 H11 J11       

Žlutě:  H6 H5 H4 H3            

Černě:  G11 I11              

 

                                                                

(Veronika Seidlová, 5.B)                                           -15-                                                                                                                                                                           

                 15                               
 14                               
 13                               
 12                               
 11                               
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 4                               
 3                               
 2                               
 1                               
   A B C D E F G H I J K L M N O 
 

VYBARVI -RÉBUS 



HOROSKOPY 
  

 Hlavní znamení měsíce-

Ryby  (21.2-20.3.) 

 Beran  -Hvězdy pro Tebe mají 

příznivou zprávu. Štěstěna bude tento 

měsíc na  Tvé straně. 

 Býk - Vše co nyní uděláš, Ti může              

v budoucnosti přinést velké zisky. 

 Blíženci - Vstupuješ do jednoho                 

z nejšťastnějších měsíců v roce, proto 

nic neponechávej náhodě. 

 Rak - Pokud se Ti naskytne příležitost 

uplatnit své umělecké cítění a kreativitu, neváhej a jdi do toho. Můžeš 

se tím zviditelnit. 

 Lev-Věnuj se tomu, co Ti jde nejlépe. Vyvaruješ se tak zbytečnému 

zklamání z neúspěchu. 

 Panna - Ať už Tě čeká cokoli, přijmi to s myslí veselou. 

 Váhy - Spolehni se na kouzlo přirozenosti, protože v přirozenosti je ta 

pravá krása. 

 Štír - Nejvíce tento měsíc získáš, spojíš-li se se spřátelenými dušemi. 

 Střelec - Dojde Ti, že štěstí nepochází od jiných, ale nachází se ve Tvém 

srdci. 

 Kozoroh - Hlavním zdrojem úspěchu budeš Ty sám/a, respektive 

správné využití Tvých schopností. 

 Vodnář - Vstoupí Ti do života událost, která významně ovlivní Tvoji 

budoucnost. 

 Ryby-Nech se zlákat vůní přicházejícího jara a vyjdi si na procházku do 

přírody.                 (text i obrázek Tereza Šobková, 9.A)                                        

-16-                                                          



             
 

                    

V KAŽDÉM SLOUPCI I ŘÁDKU SE NESMÍ OPAKOVAT 

STEJNĚ ZBARVENÁ VELIKONOČNÍ VAJÍČKA. 

   
                                                       (Veronika Seidlová, 5. B)   

            -17-        

SUDOKU 



                                OSMISMĚRKA                           
                            

 
                                                                                   ( Ondřej Šverma, 3.B ) 

 

 

 (obr. Lukáš                          

Brunclík,2.A)          

-18-       



                                        
 

Happy Easter – veselé Velikonoce 

 

      NAPIŠ DO RÁMEČKŮ PŘEHÁZENÁ PÍSMENA.    (řešení str. 13  

                                                                                                                    (Klára Švermová,  5.B)              -19-        

ANGLIČTINA 
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Celkem bylo odevzdáno 26  správných soutěžních odpovědí. Redaktoři 

z nich  vylosovali 3 šťastné výherce.  Odměněno bylo i  dalších 7 žáků        

o nejzdařilejší  VELIKONOČNÍ  VAJÍČKO.  Některé vaše obrázky 

uveřejňujeme v tomto velikonočním čísle .                                                   
A PROTO MALUJTE  A SOUTĚŽTE S NÁMI , DRŽÍME  VÁM PALCE!!!              
SOUTĚŽNÍ KVÍZ                                 MALOVÁNÍ                                          

Anička    Křížová    1.B   1.místo:  Claudia Myslovičová  5.B 

Kamilka  Staňková   1.B   2.místo:  Magda  Krejčová   4.A 

Terezka   Faltusová   2.B  3.místo:   Anička  Hrušková   4.B 

      4.místo:   Káťa  Krobová    4.B 

                                           5.místo: Denisa  Karamfilová   5.B 

       5.místo: Štěpka  Forejtová        4.A 

       6.místo:Terezka  Dvorščáková 2.B 
 

Číslo vydání: 6. 

Měsíc:  BŘEZEN 2016 

Ročník vydávání: 14. ročník 

Náklad: 110 výtisků 

Počet stran: 20 

Cena: 12,- Kč. Cena při předplatném: 10,- Kč 

 

Výsledky soutěže  
z 5. dílu 



SOUTĚŽ  

          1. Jaký význam mají Velikonoce? 

 

        

2. Jaké znáš velikonoční tradice ? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Čím jsou letos zvláštní? (přestupný rok)    

koledují                              I 

                                        

 

4. V jakém měsíci jsou letošní Velikonoce? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

                ( vytvořila Eliška Neumanová, 6.B) 

JMÉNO:_______________________________ 

TŘÍDA:  _________________________ 

S   T    A  A 

 L  C  

H   K  



                                   VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

                  Namaluj svého mimozemšťana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMÉNO:_______________________________ 

TŘÍDA:  _________________________  

                                                                                                                     


