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Hody, hody doprovody 
 
Nový časopis, nové informace   
 
Milí čtenáři,  
přinášíme Vám extra novinky z naší školy.  
Velikonoce jsou za dveřmi, jaro k nám přichází s náručí plnou velikonočních 
vajíček a pestrých barev, a právě proto se v tomto časopise dozvíte spoustu 
zajímavých věcí o Velikonocích. 
Řekneme Vám také, na jaký film se můžete zajít podívat do kina, nabídneme 
Vám rozhovor s novou paní učitelkou, žáky i dvěma absolventy naší školy, 
prozradíme Vám výherce ankety „Nejhezčí dívka a nejhezčí kluk“ a mnoho 
dalšího.  
Nenechte si tyto informace ujít a kupujte si náš skvělý časopis. 
Já i celá redakce Vám přejeme krásné pročítání.  

Andy, 9. C 
 

 
Výsledky ankety: 

Kdo je podle Vás nejhezčí chlapec a dívka na 2. stupni? 
 
6. a 7. ročník 
 

 

Chlapec Dívka    

1. Adam Adamec 6.D 1. Sandra Petráková 7.C 

2. Zbyněk Salava 7.D 2. Vanessa Filipová 6.B 

3. Nikolas Hájek 6.B 3. Zuzana Bubancová 7.C 

 

8. a 9. ročník 
 

 

Chlapec Dívka 

1. Václav Holešovský 9.A 1. Klaudie Danišová 9.B 

2. Matěj Techlovský 8.A 2. Tereza Tuzarová 8.C 

3. Jakub Pošík 8.B 3. Ema Fančíková 9.A 

 
Lucy, Sára 9. C 

O Velikonocích s paní učitelkou Venerovou 

Na Velikonoce je tradicí plést pomlázku, malovat vajíčka, péci mazanec a 
velikonočního beránka.  A jak je to u paní učitelky Venerové a její rodiny? 

Jak slavíte Velikonoce? 
Barvím vajíčka, peču mazanec, seji osení, dělám jarní úklid. Vše si užívám 
v klidu a pohodě. 
 
Jak zdobíte na Velikonoce dům? 
Rozvěšuji plastová nebo vyfouklá vajíčka na květiny, do oken dávám jarní 
květiny, do vázy kočičky, na dveře věším věneček s vejci. 
 
Co dáváte koledníkům? 
Dáváme jim sladkosti a vajíčka. 
 
Jakou technikou barvíte vajíčka? 
Většinou je barvím v cibuli. 
 
Jaké pečete velikonoční pečivo? 
Na Velikonoce pečeme mazanec. 
 
Chodila jste koledovat?  
Ne, protože chodí kluci. 
 
Umíte plést pomlázku?  
Uměla jsem to, ale dlouho jsem to nedělala. 
 
Z kolika prutů jste pletla? 
Už si nepamatuji, ale asi z osmi. 
 
Polila jste už někoho po 12. hodině vodou? 
Ne, zatím jsem ještě nepolila koledníka vodou. 

Káťa, 7. C 
 
 

Víte, jak vznikl název Velikonoce? 
 

Na začátku našeho letopočtu byl ukřižován Ježíš Kristus a v noci ze soboty na 
neděli se odehrál zázrak zmrtvýchvstání. Proto se ta noc nazývá Velkou nocí.  
A od ní je odvozen i náš název Velikonoce.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=bM5lfNXv&id=ED34320ECE0EB9B37994DAFA352813AB7ABAF6B5&thid=OIP.bM5lfNXvP5rWlyVrr5jonAHaHa&mediaurl=http://program.autiste.cz/images/aplikace/cas/rocni-obdobi/jaro/350x350/velikonoce.png&exph=350&expw=350&q=obr%c3%a1zky+jaro+velikonoce&simid=607992803173076265&selectedIndex=4


Učitelé vám to řeknou 

Velikonoce už jsou za dveřmi a do nich spadá i spousta tradic. Jaké z nich znají 

naši učitelé? 

Jaký je podle tradice důvod ke šlehání děvčat pomlázkou? (aby zůstala zdravá 
a neuschnula) 
1) Petra Kroulíková: Aby byla zdravá a omládla. 
2) Lia Venerová: Aby byla krásná a mladá. 
3) Jan Šimon: Aby byla zdravá a omládla. 
4) Jan Petřík: Aby nám děvčata neuschla.  
 

 
Mezi velikonoční dobroty patří také sladký mazanec. Co by na něm ale 
nemělo chybět? (kříž) 
1) Petra Kroulíková: křížek 
2) Lia Venerová: kříž 
3) Jan Petřík: mandle 
4) Jan Šimon: mandle 
 

Se Zeleným čtvrtkem je spojena ještě jedna tradice. Víte jaká? (kostelní zvony 
zní naposledy, znovu zazní až na Bílou sobotu) 

1) Petra Kroulíková: sníst něco zeleného 
2) Lia Venerová: nevím 
3) Jan Petřík: zelený Gambrinus 
4) Jan Šimon: všechno zelené 
 
 

 
Víte, jak se také jinak říká pomlázce? (dynovačka) 
1) Petra Kroulíková: pamihod 
2) Lia Venerová: nevím 
3) Jan Petřík: nástroj štěstí 
4) Jan Šimon: šmigrus 
 
 

 
Jidáše jsou… (kynuté pečivo) 
1) Petra Kroulíková: Velikonoční pečivo 
2) Lia Venerová: pečivo 
3) Jan Šimon: pečivo 
4) Jan Petřík: otrávené pečivo 

Naty 7. D, Káťa a Terka 8. A 

Každý večer jím čokoládu… 

Paní učitelka Magdalena Obadalová 

vystřídala naši známou paní učitelku 

Šárku Koubovou, která je momentálně 

na mateřské dovolené.  

Přečtěte si, co se nám podařilo zjistit. 
 

Znamení: Rak 

Bydliště: Poděbrady 

Narození: 1981 

 
Kde jste studovala nebo jakou školu jste studovala? 
Studovala jsem na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 
 

Z jaké školy jste k nám přišla? 
Z hotelové školy v Poděbradech. 
 

Proč jste si vybrala naši školu? 
Moc se mi tu líbí a je tu skvělý kolektiv. 
 

Jaký učíte ročník a jaké předměty? 
6. – 9. ročník a učím český a německý jazyk. 
 

Co nemáte ráda u žáků, když máte hodinu? 
Nemám ráda, když si povídají a nepracují. 
 

Jaké máte zájmy, co vás baví? 
Cvičím jógu, jezdím na kolečkových bruslích a učím se hrát na piano. 
 

Jaké je vaše oblíbené pití a jídlo? 
Zelený čaj a zeleninový sálat či těstoviny. 
 

Bydlíte v domečku nebo v bytě? 
Bydlím v bytě se zahrádkou (dvorem). 
 

Máte rodinu?  
Mám dvě děti a oba dva jsou kluci. 
 

Máte nějaké sourozence? 
Mám starší sestru. 
 

Máte nějaký zlozvyk? 
Ano to mám, každý večer jím čokoládu. 
 
 

Děkuji za rozhovor a přeji, aby se Vám u nás na škole líbilo. 
Naty, 7. B 

https://www.hobynepomuk.cz/pomlazka-velikonocni-90cm/


Tipy na barvení vajec 

Nevíte, jak letos obarvit vajíčka? Hledáte inspiraci? Chcete zkusit něco nového? 

Přinášíme několik tipů, jak do toho. Před každým barvením nezapomeňte 

vajíčka důkladně umýt a odmastit, aby se na ně barva lépe chytila.  

Věříme, že koledníci vaši snahu ocení. 

 

Obarvení v cibulových slupkách 

Nejdříve natrháme nějaké pěkné rostliny, 
které dáme na vajíčko a zavážeme ho 
obvazem. Všechny pak naskládáme do horké 
vody s cibulovými slupkami. Vajíčka vyndáme, 
až když pěkně zhnědnou. 

Barvení lakem na nehty 

Připravíme si hrnek s vodou pokojové teploty a 
do něj nalijeme různé barvy laků. Vezmeme 
špejli, kterou rozmícháme lak. Nakonec do něj 
dáme vajíčko.  A máme hotovo. 

Barvení červenou řepou 

Budeme potřebovat tři menší řepy, které 
nakrájíme na kostičky, vložíme je do 900ml 
vody, přidáme sůl, ocet a přivedeme k varu. 
Vajíčka dáme opatrně pomocí lžíce do vroucí 
vody. Nakonec vajíčka po uschnutí vyndáme a 
utřeme máslem nebo slaninou pro větší lesk. 

Barvení pomocí gumičky 

Nejprve vajíčka uvaříme. Když vajíčka 
vychladnou, omotáme je gumičkou. Potom je 
obarvíme a necháme uschnout. Nakonec jenom 
sundáme gumičky.    
  

Terka a Káťa 8. A, Naty 7. D 

Nové tváře 

V březnu k nám do školy zavítali čtyři noví žáci, dva z nich nám opověděli na 
několik otázek. Jmenují se Tereza Smejkalová a Dominik Štěpánovič. 

 
1. Z jaké školy jsi přišel/la? 
2. Proč jsi přestoupil/a? 
3. Do jaké třídy chodíš? 
4. Máš tady už nějaké kamarády? 
5. Bydlíš tady v Nymburce? 
6. Jaké jsou tvé koníčky? 
7. Máš domácí zvíře? 
8. Jaký máš názor na učitele tady? 
9. Jaký je tvůj oblíbený předmět? 

Tereza Smejkalová 7. B 

1. Z loučeňské základní školy. 
2. Kvůli špatné třídě. 
3. Do 7. B. 
4. Ano mám. 
5. Ne, bydlím na Loučeni. 
6. Zpěv, hraní na hudební nástroje a krav maga. 
7.  Mám tři kočky. 
8. Všichni jsou super 
9. Zatím asi hudebka. 

Dominik Štěpánovič 7. A 

1. Z Bělé pod Bezdězem. 
2. Přestoupil jsem kvůli šikaně a mám tady babičku. 
3. Chodím do 7. A. 
4. Mám. 
5. Jo, bydlím. 
6. Skáču parkour. 
7. Měl jsem psa, kočku, rybičky a papouška a teď mám kočku. 
8. Tady jsou lepší, protože mi učivo lépe vysvětlí, ale horší v tom, že 

dávají více poznámek. 
9. Tělocvik.  

Nadi, Kája 7. B, 7. A 

https://prozeny.blesk.cz/barveni-vajec-lakem-na-nehty
https://prozeny.blesk.cz/galerie/pro-zeny-velikonoce/725401/prirodni-barveni-vajicek-nadherna-ruzova-diky-cervene-repe?foto=0


Staré tváře: „Zasekli jsme se ve výtahu…“ 

Jistě si někteří učitelé i žáci vzpomenou na naše bývalé žáky Petra Douska a 

Matyáše Pecha. Jak se jim líbí na střední škole a co jim nejvíc chybí? 

1) Kolik ti je let? 

2) Na jakou střední školu chodíš? 

3) Líbí se ti na střední víc? 

4) Jsi rád, že sis tuhle školu vybral? Proč? 

5) Jaké jsou podle tebe výhody-nevýhody 

střední? 

6) Na jaký zážitek ze základní školy 

vzpomínáš nejradši? 

7) Kdo byl tvůj nejoblíbenější učitel? 

8) Jaké máš plány do budoucna? 

9) Čím bys chtěl jednou být? 

10) Co bys vzkázal současným 

deváťákům? 

Petr: 

1) Je mi 15 let. 

2) Chodím na Univerzitu COP v Nymburce. 

3) Líbí, ale chvilkama bych se klidně vrátil. 

4) Ano, jsem, protože jsem poznal hodně nových lidí, se kterýma si 

rozumím. 

5) Myslím si, že žádnou výhodu ani nevýhodu nemá. Jen by si měl člověk 

uvědomit, že už není na základce a je to zase něco jiného. 

6) Zážitků máme hodně, takže ani nevím, který vybrat. 

7) To je jasný, p. uč. Lokša. 

8) Začít si pořádně užívat života a chodit na párty. 

9) Profi kalič. 

10) Užijte si poslední dny na základce, než se rozutečete po středních 

školách. 

 

Matyáš: 

1) Je mi 16 let. 

2) C. O. P. Nymburk, obor automechanik. 

3) Ne, chybí mi základka. 

4) Jsem, protože mě to baví. 

5) Výhody: praxe, lepší kolektiv 

Nevýhody: žádné. 

6) Když jsme utíkali panu Lokšovi, nastoupili jsme do výtahu a začali 

skákat. Ten se potom zasekl a my nevěděli, co dělat. 

7) Určitě p. uč. Lokša. 

8) Vyučit se a žít spokojeně 

9) Chtěl bych být automechanikem. 

10) Fakt nezanedbat učení a jít si za svým cílem. 

Lucy, Sára 9. C 

Vtipnější vyhrává 

Několik vtipných otázek a několik ještě vtipnějších odpovědí. 

Tentokrát odpovídaly dvě nejlepší kamarádky Markét Karásková 

a Kiki Hamplová ze 7. C. 

1) Co se stane se zlatou rybkou, když zbankrotuje? (je bronzová) 

2) Jak se pozná hodný od zlého souseda? (hodný nemá heslo na Wi-Fi) 

3) Víte, proč vlaštovky odlétají na jih? (protože pešky je to daleko) 

4) Co znamená zkratka GPS? (Gde Proboha Sem) 

5) Leze, leze po železe, nedá pokoj, než tam vleze. Co je to? (Opilý tankista 

dobývající se do tanku.) 

Markét     Kiki 
1) bude bezdomovec    1) bude obyčejná 
2) přinese ti alkohol   2) hodný vám půjčí hrábě 
3) protože na severu je zima  3) protože můžou  
4) globální pásové spojení  4) godzilla praštila sele 
5) klíč     5) klíč 

Bětka, 7. C 
 



Symboly Velikonoc  

Pro období Velikonoc je typická tematika mláďat, souvisejících s příchodem 
jara a znovuzrození. Tradiční velikonoční zajíček a beránek jsou v naší kultuře 
symbolem Velikonoc. 

Velikonoční zajíček  

 Symbolizuje obvykle štěstí, ale i krátkost života  
a zároveň i radost z něho. 

 Bible řadí zajíce mezi tvory maličké na zemi  
a moudřejší nad mudrce, takové, kteří symbolizují skromnost. 

 V lidovém pojetí se zase zajíček považuje za symbol zmrtvýchvstání,  
a to proto, že nikdy nespí, nemá totiž oční víčka. 

 Současný velikonoční zajíček má však jednoznačné poslání. Přináší 
dětem vajíčka, nejlépe čokoládová. V našich krajích patřilo ke starším 
velikonočním zvykům honit zajíce. Šlo o hledání vajec ukrytých v poli. 

Velikonoční beránek  

 Symbol beránka je pro Velikonoce tradiční, protože už v pohanských 
časech působili pastevci na velmi rozsáhlých územích.  

 V křesťanství beránek symbolizuje Beránka božího - nevinného, 
čistého a poslušného, který byl obětován na kříži. 

 Beránek je jako obřadní pokrm známý už od středověku. Nikdo už 
ovšem nezjistí, zda se velikonočním beránkem rozumí dnešní sladké 
pečivo ve stovkách variant nebo skutečně pouze jehněčí maso. 

 Sladký velikonoční beránek vznikl jako symbol dříve rozšířeného 
skopového masa, které bylo v době skončení velikonočního půstu 
dříve na české jídelní tabuli hojné; to bylo dáno tím, že v Bibli je 
pečeně z beránka uvedena jako obřadní pokrm před odchodem Židů 
z Egypta. 

Monika, 7. A 

Barvy Velikonoc  
 

Červená - symbolizuje lásku, ochranu, ale také krev,  

a ta byla odjakživa povyšována na symbol života. 

Žlutá - vyjadřuje slunce vítězící nad zimou a příslib nové úrody – zrající obilí. 

Zelená - je barvou štěstí, bohatství a plodnosti.  

Talenti naší školy 

Na prvním stupni jsme našli dvě talentované děti. Je to Viktoria Mrázková a 
Kryštof Hájek. Chodí do stejné třídy - 5. B. Pověděli nám, kolikrát týdně sportují 
a plno dalších věcí… 

1. Co děláš za sport? 
2. Od kolika let se věnuješ tomuto sportu? 
3. Jak ses k tomuto sportu dostal/a? 
4. Co tě na něm baví? 
5. Podporují tě rodiče? 
6. Kolikrát týdně máš trénink? 
7. Musíš dojíždět? Odkud kam?  
8. Do kolika let bys chtěl/a dělat tento sport? 

Kryštof Hájek 

1. Hraju hokej. 
2. Od pěti let. 
3. Přes mého budoucího trenéra, který mě viděl na veřejňáku,  

jak bruslím. 
4. Úplně všechno. 
5. Jo. 
6. Čtyřikrát týdně. 
7. Nemusím, bydlím tady  

v Nymburce. 
8. Kdyby to šlo, tak do konce života. 

 
Viktoria Mrázková 
 
1. Dělám gymnastiku. 
2. Chodím na ni od čtyř let. 
3. Doma jsem si jen tak cvičila a mamka mě tam přihlásila. 
4. To, že se hýbu. 
5. Ano, podporují. 
6. Třikrát týdně. 
7. Ne, jsem z Nymburka. 
8. Asi do čtrnácti. 

Kája, 7. A a Nadi, 7. B 
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Filmové novinky 
 
Jaké novinky na Vás čekají na filmových plátnech? 
 
Dumbo  
Původ: USA 
Premiéra: 28. 3. 2019 
Žánr: rodinný, fantasy 
Hrají: Colin Farrell, Michael Keaton, Danny 
DeVito… 
Majitel cirkusu Max Medici pověřuje bývalou hvězdu Holta Farriera a jeho děti 
Milly a Joe, aby se starali o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu 
publiku ve slávě upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí, že Dumbo umí létat, 
zažívá cirkus neuvěřitelný návrat. Zároveň se o Dumba velmi zajímá podnikatel V. 
A. Vandevere, který angažuje „podivného tlustokožce“ pro svůj nejnovější zábavní 
podnik Dreamland. Dumbo stoupá na vrchol slávy díky společným vystoupením s 
okouzlující a okázalou královnou vzduchu Colette Marchantovou. Jak to všechno 
dopadne? 
 
Arctic: Ledové peklo 
Původ: Island 
Premiéra: 28. 3. 2019 
Žánr: drama, dobrodružný 
Hrají: Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir… 
Muž havaruje s letadlem uprostřed nedozírné ledové pustiny. Každý den dodržuje 
rutinní úkony a doufá, že se dočká záchrany. Jednoho dne se objeví vrtulník, silná 
sněžná bouře však zapříčiní pilotovu smrt a muž pochopí, že má jen dvě možnosti: 
zůstat v havarovaném vraku a připravovat se na jistou smrt, nebo se vydat na 
stovky dlouhou pouť s nejistým koncem… 
 
Avengers: Endgame  
Původ: USA 
Premiéra: 25. 4. 2019 
Žánr: akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi 
Hrají: Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris 
Hemsworth 
Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve vesmíru a 
silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále 22 
filmů studia Marvel zvaném Avengers: Endgame sebrali poslední síly a pokusili se 
vrátit úder. 

Kačí, 9. C 

Test – učitelé a jejich nejoblíbenější… 

Každý má něco nejoblíbenějšího, jak jídlo, tak třeba i oblečení. Tak si zkuste 
tento test, který je zaměřen na učitele a jejich nejoblíbenější… 
 
J. Petřík-nejoblíbenější barva 

a) bankovní zelená 
b) oranžová 
c) růžová 

P. Veselá- ejoblíbenější  značky oblečení 
a) Adidas, Puma 
b) Nike, G-star 
c) G-star, Adidas 

A. Pavlíčková-nejoblíbenější  jídlo 
a) rajská omáčka s knedlíkem 
b) těstoviny se sýrovou omáčkou 
c) obalovaný květák s bramborem 

J. Šimon-nejoblíbenější Tv pořad 
a) Modrý kód  
b) Titi kaka  
c) hokej 

P. Lokša-nejoblíbenější číslo 
a) 13 
b) 22 
c) 7 

B. Černá-nejoblíbenější sladkost 
a) Mozartovy koule 
b) oříšková čokoláda 
c) lízátka 

R. Chmelíčková-nejoblíbenější voňavka  
a) Dolce Gabbana- light blue 
b) CK- IN2U 
c) Hugo Boss- woman 

J. Peřinová-nejoblíbenější zvíře 
a) kočka 
b) pes 
c) želva 

 
 

správné odpovědi-a,b,c,b,a,a,c,b 

 Kája, 7. A 
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Nejlepší aprílové žertíky 

Podivné zvuky  
Skryjte svůj telefon doma na místě, kde nebude k nalezení a 
přehrávejte jeden a ten stejný zvuk pořád dokola. Může jít o 
pípání, řev, pískání či třeba dokonce říhání atd. Fantazii se 
meze nekladou. Pak už jen vesele sledujte své přátele, jak se 
marně snaží najít, odkud zvuk vychází. 

 
Pastová sušenka  
Vezměte si sušenku (nejlépe Oreo) a seškrábejte z ní náplň a 
místo ní tam dejte pastu. Potom nabídněte kamarádům a 
sledujte reakci na vaši výbornou sušenku.  
 
Moukové překvapení 
Vezměte si pytlík mouky, přijďte ke své oběti a nasypte na ni zezadu mouku. 
Potom utíkejte před vaším naštvaným kamarádem. (To samé jde udělat i 
s vodou.) 
 
Kokakolový výbuch 
Vezměte si láhev a naplňte ji kolou (nebo jiným 
bublinkovým nápojem). Na slabou nit přidělejte mentos 
nebo šumivý bonbon. Potom mentos dejte do hrdla lahve 
(tak aby se nedotýkala nápoje) oba konce nitě tak budou 
vykukovat a ty pak zašroubujte víčkem. Přečnívající konce 
ustřihněte. Poté nabídněte příteli. Jakmile kokakolu 
otevře, mentos spadne a nápoj vyšumí přímo na něj. 
 
Dezert z mycí houby 
Vezměte si mycí houbu (nejlépe obdélníkového tvaru). Jakoukoli polevou 
(výběr je na vás) potřete houbu a různě ji ozdobte sypáním a třeba i šlehačkou. 
Potom už ji jenom nabídněte vašemu kamarádovi, rodičům nebo sourozenci. 
 
Další vtípky s jídlem 
Do kávy přidejte místo cukru sůl, na dort místo šlehačky pěnu na holení, pastu 
na zuby vymyjte od pasty a místo ní tam dejte tekuté lepidlo, do kečupu ze 
stran propíchejte díry a až někdo bude chtít vymáčknout kečup, vyteče. 

Kiko, 7. C 
 

Kdo bys byl/a kdyby… 
 

 

Dva žáci naší školy nám sdělili, co by chtěli být za daných okolností. Co byste 

chtěli být vy, kdybyste mohli? 

 

1. Kdo bys byl/a kdybys mohl/a být zpěvák? 

2. Kdo bys byl/a kdybys mohl/a být herec? 

3. Kdo bys byl/a kdybys mohl/a být superhrdina? 

4. Kdo bys byl/a kdybys mohl/a být moderátor? 

5. Kdo bys byl/a kdybys mohl/a být sportovec? 

6. Kdo bys byl/a kdybys mohl/a být pohádková postava? 

7. Kdo bys byl/a kdybys mohl/a být Youtuber? 

8. Kdo bys byl/a kdybys mohl/a být učitel (z naší školy)? 

9. Kdo bys byl/a kdybys mohl/a být spisovatel? 

 

Jakub Chomanič 9. B 
1. Vojta Dyk 
2. Paul Walker 
3. Superman 
4. Leoš Mareš 
5. Cristiano Ronaldo 
6. Scooby-Doo 
7. Vladavideos 
8. Mgr. Jan Petřík 
9. Bedřich Smetana 
 
Lucie Sitná 7. D 
1. Ariana Grande 
2. Camila Mendes 
3. Spiderman 
4. Marie Doležalová 
5. Ester Ledecká 
6. Prasátko Pepina 
7. Adele Brandi 

8. Mgr. Tomáš Kokojan 
9. J. K. Rowlingová 

Naty a Verča, 8. B 



Nikdo není dokonalý 

Dokážou žákyně šestých ročníku odpovědět na naše záludné otázky?  

1. Kdo byl třetím prezidentem ČSR? (Emil Hácha) 
2. Která země má hlavní město Honolulu? (Hawaii) 
3. Youtuber s nejvíce odběrateli český/ze zahraniční? (Viral brothers/Pewdiepie) 
4. Kdo je Jeniffer Aniston? (herečka) 
5. Jaké je druhé nejrozšířenější náboženství (islámské) 
6. Co jsou to homonyma? (slova souzvučná) 
7. Jakou postavu dabuje v seriálu Simpsonovi Jiří Lábus? (Marge) 
8. Kdy se slaví sametová revoluce? (7.11.) 
9. Jaké barvy má vlajka Holandska? (červená, modrá, bílá) 
10. Kolik je na světě kontinentů? (7) 

 
Vanessa Filipová (6. B)  
1. Emil Hácha  
2. Hawaii  
3. Jestli český, tak Tary a zahraniční Pewdiepie  
4. Herečka  
5. Nevím  
6. Slovo souzvučného významu.  
7. Marge 
8. Nevím 
9. Červená, modrá a myslím bílá 
10. Asi 6  

 
Stela Fančíková (6. A) 
1. Já nevím, Zeman? 
2. Hawaii 
3. Jirka Král a zahraniční nevím 
4. Herečka 
5. Islám asi 
6. Něco z češtiny 
7. Marge 
8. 17.11. 
9. Červenou, modrou, bílou 
10. Asi 7 nebo 8                                                                                            

Zorka, 7. B 
 

TO nebo TO 

Co nám o sobě prozradily Lenka a Tina? Čtěte dál a dozvíte se to. 

1. Mobil x počítač 

2. Instagram x Facebook 

3. Coca cola x Kofola 

4. Apple x Android 

5. Film x seriál 

6. Fyzika x matematika 

7. Déšť x sníh 

8. Peníze x štěstí 

9. Narozeniny x Vánoce 

10. Dějepis x zeměpis 

11. Podzim x jaro 

12. Jídlo x pití 

 

Lenka Rollová     Tina Ježková                                                                             

Třída: 7. C     Třída: 7. A 

Záliby: Focení     Záliby: Box 

Znamení: Střelec    Znamení: Vodnář 

 

1) Mobil  1)    Mobil                                              

2) Instagram     2)    Instagram                         

3) Coca Cola     3)    Coca Cola           

4) Android     4)    Android 

5) Film     5)    Seriál 

6) Matematika    6)    Matematika 

7) Sníh     7)    Sníh 

8) Štěstí     8)    Štěstí 

9) Narozeniny    9)    Narozeniny 

10) Dějepis     10)  Dějepis     

11) Jaro     11)  Jaro 

12) Jídlo     12)  Jídlo 

Nela, 7. A                                     
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Velikonoční křížovka 
 

 

 

 
1. Co klade slepice? 
2. Co se peče nejčastěji na Velikonoce? 
3. Jak se říká nabarveným vajíčkám? 
4. Jaká květina získala svůj název podle řeckého jména? 
5. Velikonoce jsou nejvýznamnější _______ svátek. 
6. Jak se říká částečně rozvitým pupenům vrby jívy? 
7. V jakém měsíci se letos slaví Velikonoce? 
8. Co musí zazpívat koledník, aby dostal vajíčka? 
9. S čím chodí koledníci? S pomlázkou a _____. 
10. Hody, hody, doprovody, dejte vejce ______. 
11. Kdo schovává v Americe na Velikonoce čokoládová vajíčka? 
 

Tajenka: Baví se dva podnikatelé: „V čem teď podnikáš?” 
„Prodávám kraslice na __________ ostrovech.” 
 

Káťa a Terka  8. A, Naty 7. D 

Velikonoční kvíz                     

1. Jak se latinsky řeknou Velikonoce? 
a) pascha  
b) pesach 
c) plach 
 

2. Na jaký den v letošním roce připadá Velikonoční 
pondělí? 
a) 18.4. 
b) 22.4. 
c) 10.4. 
 

3. Jaká zvířátka jsou symbolem Velikonoc? 
a) kuře a slepice  
b) osel a kočka 
c) beránek a zajíc 
 

4. Jak se nazývají zdobená vajíčka? 
a) kraslice 
b) malovaná vajíčka 
c) ozdobíčka 
 

5. Co dělají chlapci děvčatům o Velikonocích? 
a) vylévají na ně vodu 
b) hodují s pomlázkou 
c) dávají jim pusu  
 

6. Co symbolizuje beránek? 
a) upálení Jana Husa 
b) památku na ukřižování Ježíše Krista 
c) korunovaci Karla IV. 
 

7. Odkud pochází velikonoční zajíček? 
a) z Česka 
b) z Ruska  
c) z Německa 
 

8. Jak se nazývá nejznámější velikonoční říkanka? 
a) Hody, hody doprovody… 
b) Mikuláši, Mikuláši, copak mi dáš z nadílky… 
c) Koleda, koleda, Štěpáne… 
 

9. Z jaké rostliny se nejčastěji vyrábí pomlázka? 
a) z kapradí 
b) z břízy 
c) z vrby 
 

(1a,2b,3c,4a,5b,6b,7c,8a,9c) 

Eliška, 7. B 

                
                

                

                
                

                
                

                
                

                

                
      ch          


