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Úvodník 

Na měsíc duben se všichni těší, protože nás čekají 
Velikonoce a velikonoční prázdniny. Pro letošní deváté 
ročníky to znamená měsíc přijímacích zkoušek, které se 
uskuteční ve dnech 12. a 13. dubna.  

V našem školním časopise se dozvíte, kam se žáci devátých ročníků hlásí                
na střední školy, jak zvládli své závěrečné práce, dále příspěvky na téma 
Velikonoce, rozhovory a spoustu dalších zajímavých článků. 

Protože je toto poslední časopis před velikonočními prázdninami, přeji 
Vám        za celou redakci jejich hezké prožití. Užijte si zasloužený odpočinek. 

 Stela, 9. A 

Rozhovor o závěrečných pracích 

Letošní deváťáci dostali za úkol závěrečné práce, které se z kvůli pandemii 2 roky 
nedělaly. Jako každý rok si zvolili svého vedoucího učitele, který jim pomáhal a 
radil. Na začátku května je čekají obhajoby. 

1. Jaké je tvé téma? 
2. Kdo je tvůj vedoucí učitel? 
3. Jak jsi si svým výběrem vedoucího učitele a tématem práce spokojen/á? 
4. Proč sis téma vybral/a? 
5. Jak se cítíš ohledně obhajob? 
6. Co si myslíš, že dostaneš za otázky? 
7. Co si myslíš, že dostaneš za známku? 

Vojtěch Bouška (9. A) 

1. Fantasy literatura. 
2. Vybral jsem si paní učitelku Kroulíkovou. 
3. S tématem i s vedoucím učitelem jsem velmi 

spokojený. 
4. Nad tématem jsem dlouho přemýšlel a nakonec 

jsem zvolil toto, protože mi přišlo velmi zajímavé. 
5. Nejsem nervózní, ale těším se, až bude po všem a 

já budu mít konečně klid. 
6. Vůbec nevím, co za otázky dostanu, ale doufám, že 

to budou nějaké lehčí otázky. 
7. Doufám, že to bude jednička, když si s tím dávám 

tolik práce. 

Karolína Parvoničová (9. B) 

1. Jako téma jsem si zvolila anime. 
2. Moje vedoucí učitelka je Alena 

Pavlíčková. 
3. S tématem i s vedoucí učitelkou jsem 

velmi spokojená. 
4. Téma jsem si vybrala, protože mě nic 

jiného nenapadlo a je mi taky dost 
blízké. 

5. Obhajoby jsou pro mě ze všeho nejhorší, bojím se hlavně proto, že 
musíme prezentovat před osmými ročníky. 

6. Myslím si, že bych mohla dostat otázky z historie a původu anime. 
7. Doufám, že dostanu alespoň dvojku. 

 

Luboš Kovařík (9. C) 

1. Albert Einstein a teorie relativity. 
2.  Mám pana učitele Koláře. 
3. Jsem velmi spokojený, protože pan učitel je skvělý a s prací mi vždy 

pomohl. 
4. Protože mi toto téma přijde zajímavé.  
5. Jsem hodně nervózní a ve velkém stresu, bude to velká událost. 
6. Nedokážu odhadnout, co si pro mě pan učitel připraví. 
7. Doufám, že to bude za jedna. 

 

Matyáš Valenta (9. D)  

1. Pravidla ledního hokeje. 
2. Pan učitel Jan Petřík. 
3. Jsem velmi spokojen, neměnil bych. 
4. Téma jsem si vybral, protože hokej hraju a 

zajímám se o něj. 
5. Nejsem nijak nervózní, cítím se dobře. 
6. Asi bych mohl dostat otázky, jestli se stanu hokejovým rozhodčím, proč 

jsem si vybral toto téma a asi nějakou otázku spojenou s těmi pravidly. 
7. Snad lepší než pět, doufám… 

Stela, 9. A 



KMD - poslední návštěva divadla 

Klub mladého diváka se dne 
29.3.2022 vydal na nejspíš 
poslední divadelní představení 
v tomto roce. V úterý v 15 hodin 
jsme se setkali před školou a 
společně počkali na autobus. 
Vyrazili jsme a cestou se 
zastavili v obchodním centru 
Černý most. Tam jsme měli 
prostor najíst se a stihly se i 
malé nákupy. Poté nás vyzvedl 
autobus a vydali jsme se              

do divadla. Cesta trvala opravdu chviličku a než jsme se rozkoukali, už jsme stáli 
kousek od divadla. Divadlo Bravo nebo také Branické divadlo, se nám zvenčí           
i vevnitř moc líbilo. Bylo docela moderně vybavené a hezky zařízené.  
Když novocirkusové představení The Losers začalo, všichni jsme se smáli již při 
úvodní scéně. Velmi nadaný herec Ondřej Havlík nám zahrál povedenou 
zábavnou pantomimickou scénku, při níž předváděl letušku a přivítal nás na 
palubě letadla. Stali jsme se účastníky letu Praha-Barcelona.  
Poté začalo samotné akrobatické představení. Všichni se zatajeným dechem 
sledovali nadané akrobaty a jejich nebezpečné a úchvatné triky.  
Podtextovou hudbu doplňoval zpěv a beat box herce z úvodní scény. Do 
představení byly zahrnuty ale i další vtipné scény například z rádia a různých 

světových soutěží. 
Samotné představení nebylo jen o akrobacii a 
vtipných scénkách, ale mělo i svůj děj. 
Vystupovalo zde totiž pět mužů, kteří vlastně 
usilovali o přízeň krásné ženy. Ta si mezi nimi 
vybírá toho pravého. 
Poslední představení tohoto roku většinu 
účastníků uchvátilo a patří určitě k nejlepším.  
Po představení jsme ještě pořídili společné foto 
se „standing ovations" na ulici.  
Klubu mladého diváka už musíme dát do konce 
tohoto školního roku sbohem, ale příští rok se 
určitě budou všichni těšit na další představení. 

Natálie, 9.A 

Anketa: Nejoblíbenější učitel/ka 
 

Určitě máte každý oblíbeného učitele/učitelku na naší škole.  

Kdo si myslíte, že to vyhrál? Tady máte odpovědi. 

 

1. Mgr. David Král 

2. Mgr. Zdeňka Farníková 

3. Mgr. Tomáš Kokojan 

4. Bc. Petr Kolář 

5. Mgr. Radka Chmelíčková a Mgr. Božena Černá 

Vaness a Sára, 9.B 

 

Apríl 

Určitě každý znáte aprílový den. Den 
plný různých žertů a vtipů. Den, kdy se 
snad nikdo nenudí. Čtěte dál a dozvíte se 
o aprílu více. 
Apríl je označení pro první dubnový den 
– 1. duben. Od 16.století je apríl spojen 
s různými žertíky a drobnými 

zlomyslnostmi. Předpokládá se, že svátek vznikl jako reakce na změnu ročního 
období ze smutné zimy na veselejší jaro. V některých případech se apríl koná 
současně i 30.dubna, ale tento den již není tolik rozšířen. 
 

Historie 
Nejedná se o původní český svátek, ale přišel do Česka z Francie a rychle u nás 
zdomácněl. První písemná zmínka v Česku apríl zmiňuje v roce 1690 a zápis 
pochází od Bartoloměje Chrystellia z Prahy. V dřívějších dobách se jako oběti 
žertíků stávali známí a příbuzní, kterým se posílaly nápady na nákupy 
neexistujících věcí jako např. ohýbák na cihly, vodováhy apod. 

 

Apríl ve Francii 
Ve Francii se tento den nazývá poisson d’avril podle toho, že děti vystřihnou 
rybu (poisson) z papíru a připevní ji na záda někomu, kdo o výtvoru na svých 
zádech nemá tušení. Tradice „aprílování“ ve Francii vznikla již roku 1564                  
a oproti ČR je zde žertování bráno mnohem vážněji. Těší se oblibě v hojné míře 
nejen mezi přáteli, nýbrž i v médiích. 

Kosvi, 8.A 



Zajímavosti o Velikonocích 

Historie Velikonoc je velmi dlouhá. Kdysi bylo velikonoční období vítáním 
jarního slunovratu, postupem času se Velikonoce především díky křesťanské 
církvi přeměnily na oslavy znovuzrození Ježíše Krista. Současná podoba 
Velikonoc už ale není tak duchovní, Velikonoce jsou především kulturní, 
společenskou a také komerční událostí.  
Velikonoce jsou jediné svátky, které nemají v kalendáři pevné datum. Slaví se 
vždy první neděli po prvním jarním úplňku, který může být podle postavení 
planet v období mezi 22. březnem a 25. dubnem. V některých zemích                          
s pravoslavným náboženstvím probíhají oslavy Velikonoc později. 

 

Symboly Velikonoc 

Velikonoce, jako každý svátek, mají své symboly. Některé jsou 
ryze křesťanské a u nevěřících je nenajdete, ale některé jsou 
společné nebo mají pro nevěřící jiný význam. 

Beránek 
V židovské tradici beránek představoval Izrael jako Boží stádo. Židé také při 
svých „Velikonocích" pojídají beránka jako připomínku svého vysvobození              
z Egypta. V křesťanství má ale beránek označovat Božího Beránka, tudíž Ježíše 
Krista, neboť on je tím beránkem, který byl obětovaný za spásu světa. Nevěřící 
ale pečou beránky spíše proto, že je jako malé mládě symbolem pro příchod 
jara. 
 
Kříž 
Nejdůležitější křesťanský symbol připomínající nám ukřižování Krista. 
Samozřejmě tu byl symbol kříže dávno před křesťany, ale v dnešní době je 
nejvíce spojován právě s ním. Ani tento hlavní křesťanský svátek se bez něho 
neobejde. 
 
Zajíček 
V Byzantské říši byl zajíc ve zvířecí symbolice znakem Krista. Někde byl dokonce 
spojován se zmrtvýchvstáním, protože zajíc „nespí" (nemá zavřené oči).                  
V dnešním světě zajíček přináší vajíčka - prý proto, že zajíc se na jaře přibližuje 
k lidským obydlím pro potravu. Další teorie je ta, že se do chleba upečeného ve 
tvaru zajíce dávalo vajíčko. 
  
 

Oheň 
Zapaluje a světí se na začátku bohoslužby o Bílé sobotě při obřadu Velké noci 
(ze soboty na neděli). Pro křesťany je to o Velikonocích centrální událost. 
Zapaluje se i velikonoční svíce. Světlo je chápáno jako znamení života. 
 
Kočičky 
Myslí se vrbové větvičky s částečně rozvitými pupeny. Mají symbolizovat 
palmové větve, kterými obyvatelé Jeruzaléma vítali Ježíše. Na květnou neděli se 
světí. 
 
Křen 
Křen má díky své chuti představovat hřebíky, které byly zabodnuty 
do Ježíše. V některých zemích jsou to jiné rostliny nebo byliny. 
 
Vajíčko 
Má význam zárodku nového života, plodnosti a znovuzrození. U nás se 
malovaným vajíčkům říká kraslice. Dříve se na ně malovaly magické ornamenty, 
aby se posílila jejich magická moc. Magie však s postupem času vymizela a dnes 
se malují hlavně abstraktní motivy nebo zvířátka jako symbol přivítání jara.         
Ve východní tradici se vajíčka malují na červeno a symbolizují tak Kristovu krev. 
I u nás se tato barva uplatňovala a jí je také nejvíce přisuzován vznik slova 
"kraslice". Červenou kraslici si dívka nechávala pro chlapce, kterého tajně 
milovala. Takové vajíčko ale nemělo být jen červené, ale také plné. Prázdnými 
vajíčky se zdobila Morana. 
 
Pomlázka 
Většinou se plete z 6-12 těch nejmladších proutků. Šlehají se dívky za znění 
koledy. Chlapci děvčata šlehají, aby byla zdravá, pilná a veselá po celý příští rok. 
Pomocí pomlázek jim přináší mladost a svěžest vrbových proutků. Dívky 
chlapcům na oplátku na pomlázku zavěsí barevnou stuhu. Pokud koledník 
nestihne přijít do dvanácté hodiny, platí to, že je můžeme polít studenou vodou. 
 
Pranostiky 
- Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. 
- Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý. 
- Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí. 
- Když na velikonoční neděli prší, na každé pondělí až do svatého Ducha pršeti 
bude. 
- Prší-li o Velikonočním hodu, bude v létě nouze o vodu. 

Renča a Kiki, 8. C 



Velikonoce na 1. stupni 

Jaké velikonoční tradice dodržují učitelé? Paní učitelky z 1. stupně se s námi 
podělily o to, jak slaví Velikonoce. 

1. Z kolika větviček pletete pomlázku? 
2. Čím zdobíte vajíčka? 
3. Pečete velikonočního beránka, mazance, zajíčka, jestli ano, máte 

nějaký rodinný recept? 
4. Co dáváte dětem za koledu? 
5. Jaké netradiční zvyky dodržujete? 
6. Která koleda je vaše nejoblíbenější? 

Vanda Grospičová 

1. Dříve jsme s dětmi pletli klasicky z 6 větviček, teď už nepletu. 
2. Nasbírám si lístečky, trávu, přidělám gumičkou k vajíčku a uvařím čaj, 

ve kterém vajíčka poté obarvím. Snažím se používat přírodní materiály. 
3. Peču beránka a recept mám po babičce, ale je to recept jako každý jiný. 
4. Ke mně chodí většinou starší koledníci, kterým nalévám štamprli. 
5. Políváme děti parfémem a uklízím. 
6. Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal jsem podle vody, 

nesl kopu vajíček. 

Nikola Křížková 

1. Pomlázku vůbec nepletu. 
2. Tak různě, hledáme různé nové metody, zkoušíme neustále něco 

nového, inspirujeme se na Pinterestu. Klasické barvy moc nepoužíváme. 
3. Pečeme našeho oblíbeného beránka, recept máme rodinný po babičce. 
4. Dětem dáváme hlavně vajíčka, sladkosti, čokolády. 
5. Netradiční zvyky žádné nemáme. 
6. U nás koledy neříkáme. 

Markéta Brožová 

1. Nepletu. 
2. Lepíme samolepky nebo kreslíme voskovkami. 
3. Peču mazanec a beránka, recept mám od babičky. 
4. Nějakou domácí čokoládu, lízátka. 
5. Netradiční? Řekla bych, že žádné. 
6. Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný… 

 Barbora Tykvová 

1. Z žádných, nepletu pomlázku. 
2. Barvami, snažím se hlavně přírodními. 
3. Rodinný recept nemám, mazanec jsem pekla jednou a nepovedl se mi, 

přeteklo mi těsto. 
4. Vajíčka a bonbony. 
5. Na Velikonoční pondělí musím vidět pohádku Princeznu se zlatou 

hvězdou na čele. 
6. To asi nemám. 

Niky 9.D, Baru 9.C                  
 

Anketa 

Co si jako první představíte pod pojmem Velikonoce? Toto si představí děti na 

prvním stupni. 

1. místo – vajíčka (kraslice, vajíčka v košíku) = 175 hlasů 

2. místo – pomlázka = 41 hlasů 

3. místo – velikonoční zajíček = 35 hlasů 

Dále se objevovaly pojmy jako kuře, koleda, sladkosti nebo také vánoční 
stromeček. 

Naty a Terka, 8. A 

Veselý zajíček 

Použitý materiál: 
rulička od toaletního papíru 
bílý papír 
růžový papír 
lepidlo 
černá fixa 
Postup: 
Ruličku od toaletního papíru polepíte bílým nebo béžovým 
papírem. Vystřihněte z něj také ouška a tlapičky. Pak vezměte 
růžový papír, z něhož vystřihněte vnitřní části uší a tlapiček a 
lepidlem přilepte k bílým částem. Černou nebo tmavě hnědou 
fixou pak vymalujte zajíčkovi oči, nos, pusu a fousky. 

Naty a Terka, 8. A 



Velikonoce na 2. stupni 
 
Zajímá vás, jak učitelé tráví Velikonoce? V tomto příspěvku jsme pro Vás 
odhalily zajímavé věci… 
 
Otázky: 

1. Kde trávíte Velikonoce? 
2. S kým trávíte Velikonoce? 
3. Chodíte koledovat a měli jste to rádi v dětství? 
4. Dodržujete nějaké zvyky např. barvení vajíček nebo pečení beránka? 
5. Umíte si uplést pomlázku nebo ji kupujete? 
6. Máte nějaké dobré vzpomínky na Velikonoce z dětství? 

 
Mgr. Alena Bedrnová 

1. Velikonoce trávím doma. 
2. S rodinou a přáteli. 
3. Ano chodíme, ale jenom se syny a dcera zůstává doma a ano Velikonoce 

jsem měla ráda. 
4. Barvíme vajíčka, zdobíme dům, zahradu a na zahradě hledáme 

velikonoční vajíčka. Máme také tradici, že dívky dávají na pomlázku 
barevné mašličky. 

5. Manžel umí uplést, ale někdy máme pomlázku i z minulých let. 
6. Ano, ale ne všechny jsou pozitivní. Za chlapci jsme chodili schválně a oni 

nás honili po celém městě. Přicházela jsem domu celá zbitá. 
 

Mgr. Jan Šimon 
1. Vždy jsme doma. Čekáme na koledníky, aby mi vyšlehali děvčata. 
2. Ve větším kruhu rodinném. 
3. Chodím s nejmladší dcerkou po sousedech. Koledoval jsem vždycky moc 

rád, miluju vesnickou pohostinnost, miluju chlebíčky. 
4. Začínáme velikonoční výzdobou. Pečeme beránka, barvíme vajíčka, 

navlékáme košilky, chodím na proutky. Na Velikonoční pondělí 
odpoledne hledáme na zahradě vajíčka.  

5. Pomlázku si snažím vždy uplést. Ne vždy je dokonalá, chce to vhodné 
proutky. 

6. Jednou jsme vykoledovali plný koš a chtěli jsme vědět, kolik do sebe 
nacpeme vajec. Bylo to do desítek kusů. Náš žaludek ale takové 

množství vajec netoleroval…. 🤮 Na hodně dlouho mě přešla chuť. 
Nikdy to nezkoušejte! 

Mgr. Petra Kořínková  
1. Velikonoce, tedy Velikonoční pondělí budu letos trávit mimo domov, 

záleží na počasí. 
2. Na Velikonoce budu s rodinou. 
3. Koledovat nepůjdu, ale jako malá holka z vesnice jsem koledovat 

chodila. 
4. Vajíčka nebarvím, jsou drahá a slepice nesnáší. Tradice nedodržuji, snad 

jen nějaká jarní výzdoba a mytí oken. Možná mazanec, proč ne? Řeknu 
babičce. Babi? 

5. Pomlázku nepletu, neumím to. Něco těm chlapům musíme nechat. 
6. Zážitky? Z Velikonoce? Nemám. 

 
Mgr. Tomáš Kokojan 

1. V Nymburce. 
2. Se svojí dobrou paní a ošetřovatelkou Zuzanou. 
3. Již jen sporadicky. Ale s chutí a důsledně jsem koledoval zhruba do svých 

čtyřiceti let. Velikonoční "trestání" nebohých holčin, plebejek a žen mne 
opravdu vždy fyzicky i duševně abnormálně uspokojovalo (úsměv). 

4. Jediným mým posledním, avšak krásným zvykem, je milá a vzrušující 
povinnost řádně naplácat zadnici mé v tu dobu "vyděšené" paní, aby mi 
neuschla (úsměv). 

5. Pomlázku zásadně kupuji. 
6. Já už jsem asi raději všechno zapomněl. Nicméně, když jsem kolem 

třicítky chodil koledovat s partou vrstevníků, tak to býval opravdu 
„masakr" (úsměv). 
 

Mgr. Jitka Peřinová 
1. Letošní velikonoční svátky budu na kolech nebo v Alpách na skialpech.  
2. Velikonoce budu trávit s dětmi nebo s přáteli. 
3. Jako dítě jsme Velikonoce trávili u příbuzných, kde ženy a děvčata              

o víkendu vařily a zdobily vajíčka (voskem, cibulovými obaly s gázou). 
Na Velikonoční pondělí jsme chodili koledovat od domu k domu po celé 
vesnici. Toho se účastnily všechny děti a při cestě kluci „vyšupali" každé 
děvče, které potkali. Vždy jsme se vrátili domů s košíky plnými vajíček a 
dobrot a s červeným ošlehaným pozadím. 

4. Zdobím vajíčka. 
5. Pomlázku jsme většinou kupovali, protože jsme si nenasbírali včas 

vrbové proutí. 
6. viz 3. odpověď 

Kája a Ema, 9.B 



„Trénink trvá i deset a půl hodiny…“ 

 

Anna Vlková z 8. A 

Jaké kroužky (sporty) jsi už vyzkoušela? 
Tancování (street dance), fotbal a gymnastiku, u které 
jsem zůstala až doteď. 

 

Od kdy se věnuješ gymnastice? 
Od 4 let. 3 roky jsem byla v Nymburce   v takové přípravce, 
asi 4 roky na všestranné gymnastice, kde byla navíc ještě 
atletika, šplh a plavání. Teď jsem 4. rok v Poděbradech na 
sportovní gymnastice. 
 

Jak ses k ní dostala? 
Když mi byly 4 roky, viděla jsem to u kamarádky a něco se naučila. Hned poté mě rodiče 
přihlásili na gymnastiku.  

 

Co tě na ní baví nejvíc? 
Odhodlání, vítězství, ta radost, když se mi něco povede, radost z dobrého umístění, 
motivace. 

Jaký je tvůj nejlepší a nejhorší zážitek? 
Nejlepších zážitků je víc, ale nejvíc top jsou týmové závody, kdy 
se všichni navzájem podporujeme a užíváme si je. Nejhorší 
zážitek byly moje závody, na které jsem dlouho dřela. Strach a 
stres mě pohltily a nepovedlo se mi to. 

Čeho bys chtěla dosáhnout? 
Chtěla bych být na stupínku vítězů na MČR nebo bych se chtěla 
dostat na větší závod. 
Kdo je tvůj vzor? 
Můj vzor je asi Simon Biles – nejlepší gymnastka na světě nebo 
gymnastky z UCLA. 
Kolikrát týdně máš tréninky a jak jsou dlouhé? 
Tréninky mám normálně 4x týdně tři a půl hodiny. Když se ale blíží 
důležité závody, tak 5x týdně, nebo velké tréninky v každém 
období jsou dlouhé deset a půl hodiny. 

V jakém seš týmu? 
Jsem v Poděbradech, ale závodím za samostatné ženy B.  

 

Jaký je tvůj nejlepší úspěch? 
Můj nejlepší úspěch je 8. místo na MČR za juniorky B, pak 4. místo a pár menších závodů 
kolem 2. – 3. místa. 

 

Kolik máš pohárů a medailí? 
Poháry mám 4 (za 2. místo - 2 poháry a za 3. místo - 2 poháry). Medailí mám dohromady 
34 (1. místo - 10, 2. místo – 16 a za 3. místo - 8 medailí).  

Naty a Terka, 8. A 

Jak se slaví Velikonoce v jiných zemích? 
 
To, jak se slaví Velikonoce v Čechách, ví každé malé dítě. Jaké zvyklosti ale mají 
jiné evropské země? Je to poměrně významný svátek, který se slaví po celé 
planetě v různých podobách.  
 
USA  
- Ve Spojených státech jsou velikonoční svátky nejen náboženským svátkem, ale 
i společenským. Kromě návštěvy kostela, kam chodí celá rodina, se přátelé 
schází kolem zdobení velikonočních vajíček v sobotu večer a pokračují 
společnou cestou na „lov” v neděli ráno. Podle dětských pohádek byla vajíčka 
během noci přinesena velikonočním zajíčkem a poschovávaná po domě a 
zahradě, aby čekala na děti, až se probudí. 
 

Austrálie  

 

- Na Velký pátek se v Austrálii drží zvyk, že 
všechny obchody bývají zavřené. A děti pak 
přímo o velikonočním dnu hledají vajíčka                 
v zahradách, kam je schová jejich rodina. 
 

Řecko 
- V rodinách se slaví a koná se vajíčková bitva, která 
spočívá v rozbití vajíčka o svého protivníka. 
 

Norsko 
- Kromě pomlázky, malování vajíček a lyžovačky je již 
dlouholetou tradicí, že velké televize v období Velikonoc vysílají slavné 
detektivní příběhy. Také noviny nebo webové servery vydávají detektivní 
příběhy a snaží se do jejich řešení zapojit své čtenáře. 
 

Německo 
- V předvečer Velikonočního pondělí děti vyrábějí slaměná hnízda, která rodiče 
potají potom schovají v domě nebo venku. V noci pak chodí od hnízda k hnízdu 
velikonoční zajíček, který do nich „snese“ různě barevná vajíčka. Ráno je pak 
děti hledají. Zároveň se pořádají průvody a slavnosti. Vajíčka pak dávají i chlapci 
dívkám. 
 

Itálie 
- Tradiční „italská" malovaná vajíčka vždy požehná kněz. Hospodyně je poté 
postaví doprostřed sváteční tabule při obědě. 
 
 
 

Existují i země, ve kterých se Velikonoce neslaví. Mezi takové patří třeba Čína. 
Renča a Kiki, 8. C 



 „Vtíral jsem se mu ve školce“ 

 
Zeptali jsme se našich spolužáků Vojty Mázla a Járy Kadlece z 9.B na pár otázek 
ohledně jejich přátelství. Některé odpovědi byly docela zajímavé a je vidět, že se 
dobře znají. 
 
Otázky: 

1. Jak dlouho se znáte? 
2. Jak jste se seznámili? 
3. Kdy se ten druhý narodil? 
4. Nejlepší společný 

zážitek? 
5. Má sourozence? 
6. Oblíbené jídlo a pití? 
7. Oblíbená barva? 
8. Nejoblíbenější zvíře? 
9. Oblíbený seriál/film? 
10. Jakou má velikost bot?  
11. Nejhorší známka ve škole? 
12. Vysněná dovolená toho druhého? 

 

Vojtovy odpovědi:  
 

1. 12 let 

2. Seznámili jsme ve školce. 

3. Myslím, že 26.6. 2007. 

4. Školní výlety byly super. 

5. Má dvě sestry Báru a nevím. Jedné je 5 měsíců a druhé je 12 let. 

6. Sushi a dobrá voda 

7. Černá ŠPATNĚ (fialová) 

8. Andulka ŠPATNĚ (Kapybara) 

9. Ordinace v růžové zahradě 

10. 43 ŠPATNĚ (44) 

11. 5 z matematiky 

12. Kanárské ostrovy ŠPATNĚ (celkově celé Španělsko) 

 

 

Járovy odpovědi: 
 

1. 12 let 
2. Vtíral jsem se mu ve školce. 
3. 30.5. 2007 
4. Vždycky, když jsme spolu, je to super a zábava. 
5. Ano, má starší sestru Terezu a je jí 19 let. 
6. Kebab a asi dobrá voda ŠPATNĚ (chobotnice a kofola) 
7. Žlutá ŠPATNĚ (je to černá a bílá) 
8. Nutrie ŠPATNĚ (pes) 
9. Ordinace ŠPATNĚ (Mortal Kombat) 
10. 43 
11. 5 a myslím, že z matematiky. 
12. Hawaii ŠPATNĚ (Nigérie) 

 
Vojta měl 4 nesprávné odpovědi. 
Jára měl 5 nesprávných odpovědí. 

                                                                                                  Kája a Ema, 9.B 
 

 
 

Velikonoční girlanda z papíru 

Potřebujete: barevné čtvrtky  
nůžky 
provázek 
vata 
lepidlo na papír 
děrovací kleště 
 
Návod: 
Na barevné papíry si nakreslíte králíčky a vystřihnete je. Uděláte do nich dírky 
na protažení provázku.  
Vyrobíte ocásky z vaty. Vezmete chomáček vaty a v dlaních z něj vytvarujete 
kouličku. Trochu ji zploštíte a dotvarujete. Vytvarované ocásky nalepíte na 
zajíčky a necháte zaschnout, zajíčky navlečete na provázek a máte dekoraci 
hotovou. Mezery mezi jednotlivými zajíčky jsou cca 10 cm. 
Na obou koncích provázku si uvážete očka, aby se velikonoční girlanda dala 
snadno zavěsit. 

Naty a Terka, 8. A 



Děti vám to řeknou 

Zeptali jsme se dětí z prvního stupně na to, co znamenají různá slova.  

Některé odpovědi opravdu stojí za přečtení.😊 

 

Kredenc (skříň) 

          Martin Halaška 2. A: Mikrovlnka. 

          Patrik Malíček 3. B: Úplně nevím, asi kuchyňská linka. 

          Vojtěch Zbranek 1. C: Nějaká značka. 

 

Vošouch (jinak řečeno bramborák) 

Martin Halaška 2. A: Vošouch? Asi vana. 

                Patrik Malíček 3. B: Nevím, nic mě nenapadá. 

                Vojtěch Zbranek 1. C: Něco na souši. 

 

Personifikace (přenášení lidských vlastností na neživé věci) 

Martin Halaška 2. A: Něco s lidmi v práci? 

          Patrik Malíček 3. B: Něco mi to říká. Asi karanténa. 

          Vojtěch Zbranek 1. C: Když někomu něco uděláš. 

 

Beauty-blender (houbička na make-up) 

Martin Halaška 2. A: Něco anglicky? 

          Patrik Malíček 3. B: Nic mě nenapadá. 

          Vojtěch Zbranek 1. C: Nějaký sprej. 

 

Renesance (umělecký sloh 14. až 16. století) 

Martin Halaška 2. A: Zní to jako, že někdo chtěl domů. 

          Patrik Malíček 3. B: Asi jakoby, že je něco zrezivělého. 

          Vojtěch Zbranek 1. C: Nějaká banka nebo něco takového.  

 

Autorita (uznávaná osobnost) 

Martin Halaška 2. A: Něco se řízením auta. 

Patrik Malíček 3. B: Nějaká atrakce. 

Vojtěch Zbranek 1. C: Myslím, že nějaká aplikace. 

Barčinka, 8. C 
 

To nebo to  
 

Položily jsme klukům Dominiku Smělému a Jakubu Šimonovi z 9.C pár otázek, 

abychom zjistily, v čem se shodnou a v čem zas ne. Zjistily jsme, že se jejich 

odpovědi nijak neliší… 
 

Být slepý x hluchý  

Dominik: hluchý 

Jakub: hluchý 

Počítač x mobil 

Dominik: mobil 

Jakub: mobil 

Léto x zima 

Dominik: léto 

Jakub: léto 

Velikonoce x Vánoce 

Dominik: Vánoce 

Jakub: Vánoce 

Filmy x seriály 

Dominik: filmy 

Jakub: filmy 

Apple x Android 

Dominik: Apple 

Jakub: Apple 

McDonald's x KFC 

Dominik: KFC 

Jakub: KFC 

Nike x Adidas 

Dominik: Nike 

Jakub: Nike 

Psát x volat  

Dominik: psát 

Jakub: psát 

Vaness a Sára, 9.B 



Velikonoční příběh 
  

Velikonoce jsou křesťanským 
svátkem     z mrtvýchvstání Ježíše Krista. 
Tento svátek se stal ve své podstatě 
lidovou oslavou jara i pro lidi nevěřící 
v boha a je velmi oblíben nejen díky 
dvěma dnům volna, ale především díky 
tradicím, které všichni znáte. 

Já jsem si vybrala velikonoční 
období díky symbolice v něm ukryté, 
jelikož se skvěle hodí k příběhu, který 
jsem prožila. 

 
 Moje babička žije sama v bytě v Praze. I když k nám jezdí často na 
návštěvu a my jezdíme navštěvovat ji, bývá často sama. Jejím jediným 
kamarádem je fenka Kessie, se kterou tráví veškerý svůj čas. Jsou spolu doslova 
srostlé, jedí spolu, spí spolu, koukají spolu na televizi, chodí ven, jezdí autem na 
chalupu i vlakem k nám na návštěvu. Jsou to nejlepší kamarádky. Se slzou v oku 
a tlakem u srdce musím napsat byly. Kessie byla na operaci a umřela. Umřela 
náhle a nečekaně. Babička se zhroutila, stále brečela a nic ji nebavilo. 
 Já, táta, máma i brácha jsme z toho byli velmi smutní a báli jsme se             
o ni. Proto nás napadlo koupit babičce nové štěně, aby měla novou kamarádku 
a vrbu. Přes internet jsme našli vhodné štěně, dojeli ho koupit, pozvali babičku 
na oběd a připravili dárek. 

Rodiče nás s bráchou varovali, že reakce babičky může být překvapivá a 
opravdu mne překvapila. Babička štěně odmítla. 
Ale jen na první dvě minuty. Hned poté si ji Engie podmanila. Velká láska téměř 
na první pohled. Babičku učinila opět šťastnou. Když si s ní volám, tak už není 
uplakaná. Znovu chodí ven, povídá si s Engie a společně si užívají procházky, 
chaloupku, cestování, prostě společný život.  

Je neuvěřitelné, že tohle všechno se stalo v posledním týdnu. Úmrtí 
Kessie a přivezení Engie dělí od sebe tři dny. Samozřejmě, že to nejde srovnávat 
s Ježíšovým zmrtvýchvstáním, avšak pro duševní zdraví a kvalitu života mojí 
babičky to má podobný význam. 

Velikonoce oslavíme tedy jako vždy v rodinném kruhu, dle tradic. Už se 
na to moc těším. 

                                                                                                Vali, 9.C 
 
 

Velikonoční básničky a koledy 

Určitě každý znáte tradiční koledu „Hody, hody doprovody, dejte vejce 
malovaný!  Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný.“  
Ale umíte i nějaké méně obvyklé? Pár jich tu pro Vás mám… 
  
Vtipné koledy: 

 

Hody, hody, doprovody, 
pijem všechno, kromě vody. 
Panáka nám dejte, 
o víc se nestarejte 
 
Bum, bum, bum, 
dejte vejce, 
nebo rum! 
 
Hody, hody, doprovody,  
dejte vejce malovaný. 
Jestli mi ho nedáte, 
použiju karate! 
 
Koleda, koleda proutek z vrby, 
mlsný jazýček mě svrbí.  
Koleda, koleda holoubek,  
dejte něco na zoubek. 
 
Ben, ben, ben. 
blechy ven. 
A vajíčka do košíčka, 
sem, sem, sem! 
 
Velikonoční vtípek aneb Návod, jak si vystřelit z opilých koledníků: 

 

1. vezmeme syrové vejce 
2. ve vodní lázni rozpustíme čokoládu 
3. obalíme vejce v čokoládě a necháme zatuhnout 
4. vejce zabalíme do barevného staniolu 
5. vejce nabídneme koledníkům 

Emma, 9.C 



Velikonoční pečení 
 
Na Velikonoce pečeme většinou velikonočního beránka, jidáše nebo mazance. 
Jidáše by měly mít tvar zamotaného válečku, čímž připomínají provaz, na kterém 
se oběsil Jidáš Iškariotský. Beránek se stal symbolem Ježíše Krista. Mazanec je u 
nás nejstarším doloženým velikonočním pečivem a má být symbolem slunce.. 
Má se vždy naříznout křížem - památka na Ježíšovu smrt na kříži. Někde se po 
okraji zdobil pletencem, řetízkem mandlí symbolizujícím Kristovu trnovou 
korunu nebo do středu zapíchnutou větvičkou. 
 

Mazanec - recept 

Suroviny:                                          
 
 

100 g máslo  
sůl         
vejce na potření 
2 dl mléko 
2 ks žloutek 
100 g cukr krystal 
rozinky 
500 g polohrubá mouka 
1 kostka droždí 
mandle 
muškátový oříšek 
citronová kůra          
 
 
 

Postup:  
 

1. Do teplého mléka rozdrobíme droždí, přidáme cukr, špetku soli a trochu 
mouky, necháme vykynout kvásek. 

2. V míse smícháme mouku, přidáme rozpuštěný tuk, žloutky, kvásek, 
strouhanou citronovou kůru a muškátový oříšek, rozinky (předem 
namočené ve vodě nebo rumu) a vypracujeme těsto. Těsto na 
velikonoční mazanec necháme hodinu kynout. 

3. Pak zpracujeme bochánek, který necháme ještě nakynout. Mazanec 
potřeme vejcem, posypeme mandlemi. 

4. Pečeme v předem vyhřáté troubě zhruba 20 minut při 200 °C, poté 
teplotu zmírníme a dopečeme. 

Baru, 9.C, Niky, 9.D 

Velikonoční kvíz 

1. Víte, co se při Velikonocích slaví? 
a) Narození Ježíše Krista  
b) Umučení Ježíše Krista 
c) Zmrtvýchvstání Ježíše Krista 
2. Kdy se slaví Velikonoce? 
a) 17. dubna 
b) 1. dubna 
c) 30. března 
3. Velikonoce byly původně pohanský svátek. Co se oslavovalo? 
a) Plodnost 
b) Svátky jara 
c) Tání ledu a sněhu 
4. Jaká je křesťanská symbolika vejce?  
a) Smrt 
b) Štěstí 
c) Vzkříšení 
5. Kdy se slaví Letnice? 
a) 30 dní po Velikonocích 
b) 50 dní po Velikonocích 
c) 1 den po Velikonocích 
6. Jaký je jiný název pro Velikonoce? 
a) Staronoce 
b) Pascha 
c) Paškál 
7. Co je pomihod? 
a) Jiný název pro pomlázku 
b) Slavností hostina na konci půstu 
c) Házení syrových vajec po kolednících, kteří přijdou pozdě 
8. Od kterého století se v české kultuře slaví hledání vajíček? 
a) 14. století 
b) 19. století 
c) 16. století 
9. Z jakého slova vznikl název pro kraslice? 
a) Křesťanský 
b) Krásný 
c) Kreslený       

  Řešení: 1c, 2a, 3b, 4c, 5b, 6b, 7a, 8c, 9b  

Karolína, 8.A 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1


Omalovánka – vajíčko 

 

Zvládneš vyřešit velikonoční křížovky? 

 

 

 

 

 

1. Co snáší slepička? 

2. Co se peče na Velikonoce? 

3. Jak se říká malovaným vajíčkům? 

4. Větvičky z jívy  

5. Velikonoce patří do …  

6. Ke koledníkovi nerozlučně patří … (náboženství) 

7. Bochník z kynutého těsta 

8. V pondělí chlapci s pomlázkou … 

9.  Jarní květina 

10. Velikonoční zajíček vznikl v … 

„Já prostě miluju ____________,” blaženě pronesl spokojený 

podnikatel. „Za pár dnů prodám všechno prošlé zboží za celý předchozí 

rok!” 

Sára a Vaness, 9.B 
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