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Ahoj kamarádi! 

     Zima skončila a ani jsme si ji letos moc neužili. Sněhu bylo málo. 

Jaro přišlo velmi brzy. Již v březnu rozkvetly stromy a jarní květiny. 

        Na jaře se těšíme na Velikonoce, malujeme vajíčka chodíme 

koledovat. Tak si jaro pěkně užijte. Pěkné Velikonoce přeje všem  

                                                                                     Vladěna Šiková 

Pranostiky na jaro: 

1. 4.   Prší-li na 1. dubna, bude mokrý květen. 

23.4.  Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky. 

          Při svatém Vojtěchu dělává trn květem útěchu. 

          Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce. 

24.4.  Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví. 

         Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí. 

         Pršelo-li před svatým Jiřím, bude po něm ještě více pršet. 

         Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm jistě ošklivo. 

         Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. 

25.4.  Jiří a Marek - mrazem nás zalek. 

 25. Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo. 

                                                                                                                             

 



ŠKOLNÍ  DRUŽINA 

     Ve školní družině pracují s dětmi tři vychovatelky – Alena 

Poppová, Jindra Žílová a Věra Fryčková. Společně pro děti připravují 

zajímavé akce. 

 

TECHMÁNIA 
     V prosinci navštívila školní družina 3D planetárium, které postavila 

Techmánia v Plzni. Děti zhlédly dvojrozměrný film promítaný na 

kulovou plochu, měly možnost vytvořit si krátery na planetě, osahat si 

tornádo nebo se stát na malou chvíli astronautem. Chvíle strávené v 

planetáriu rychle utekly a všem se moc líbily. 

 

Děti ze ŠD navštívily i planetárium. 

 
 

 

 

 

 



 

POPELKA NA ŠVIHOVĚ 
     V lednu navštívily děti ze školní družiny výstavu Popelka na 

Švihově. 

 
 

 



ZOO 

V pondělí 17. února navštívily děti ze školní družiny Zoologickou 

zahradu v Plzni, kde pro ně byl připravený výukový program "Primáti". 

Lektor Vladimír Kučera zaujal děti svým poutavým a zároveň vtipným 

vyprávěním. Během programu měl připraveno i několik záludných 

otázek, na které děti s přehledem odpovídaly. Návštěva se všem  moc 

líbila. Velký dík proto patří i lektorovi Vladimírovi. 

 

 
 

 



ZA HISTORIÍ PLZNĚ 
V sobotu 15. 2. 2014 uspořádal turistický kroužek při školní 

družině již šestou výpravu za poznáním nazvanou "Za historií Plzně". 

Nejprve jsme si prohlédli Akvateru, poté synagogu, která je největší 

v Česku, náměstí Republiky a nakonec historické podzemí. Ti 

nejodvážnější vystoupali i na plzeňskou věž. Protože nám přálo počasí, 

domů jsme se všichni vraceli příjemně unaveni, ale bohatší o spoustu 

vědomostí. 

 

 
 

 

                             



ŠKOLA ŽIJE SPORTEM 
I když letošní zima příliš nepřála zimním sportům, zúčastnili se 

žáci 7. a někteří 8. třídy lyžařského kurzu, chodíme bruslit a plavat a 

také jsme uspořádali turnaje ve vybíjené a florbale. 

 

LYŽAŘSKÝ KURZ 

Druhý únorový týden trávili žáci převážně 7. ročníku naší školy 

na lyžařském kurzu na Šumavě. Ubytováni byli v penzionu Sládek v 

Železné Rudě – Špičáku. Vzhledem k teplému počasí byl výběr 

cvičných svahů velmi omezený. Celý týden lyžovali žáci na umělém 

sněhu na svazích Špičáku. Začátečníci používali převážně vlek – 

kotvu, zkušenější borci okusili výhody sedačkové lanovky. Že výcvik 

zvládli všichni na výbornou. 

 

 
 

 

 

 

 



PLAVÁNÍ 
2. a 3. třída 

 

 
 

 
 



TURNAJ  VE  VYBÍJENÉ – dívky - 25. 2. 2014 

1. MANDARINKY (9.tř.) 

2. ICE PLAYERS (8.tř) 

3. ĎÁBLICE (7.tř + Sp.tř.) 

4. ŠMOULINKY (6.tř.) 

 
 

 
 

 



 

TURNAJ VE FLORBALU - chlapci - 27.2.2014 

1. BANÁNI (9.tř.) 

2. FIRE FOX (8.tř.) 

3. HOMOKLUCI (6.tř + Sp. tř) 

4. TELEŽUMPÍS (7.tř) 

 
 

 
 

 



VELIKONOCE 
jsou nejvýznamnější křesťanský svátek, který je oslavou 

zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo 

třetího dne po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se událo kolem 

roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku pesach, 

který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského 

otroctví.  

Velikonoce připadají na první neděli po prvním jarním úplňku, 

tedy na měsíc březen či duben. Slovanský název svátku, Velikonoce, 

se vztahuje na "velikou noc", v níž byl Kristus vzkříšen. 

 

 

Pomlázka 

Upletl jsem pomlázku, 

je hezčí než z obrázku, 

všechny holky, které znám, 

navštívím a vymrskám. 

než mi dají vajíčko, 

vyplatím je maličko. 

 

Vajíčko 

V ošatce mám vajíčka, 

co snesla mi slepička. 

Jsou tam krásně malované 

nebo pěkné bílé, 

jen si vemte, koledníci, 

které jsou vám milé.  

 

 
 



NENÍ VEJCE JAKO VEJCE 

 
Slepičí – jsou k dostání ve velikostech S, M (nejčastější:  

53 – 63 g), l a raritní XL (až 105 g). 

         

        Husí – jsou 6x větší než slepičí, mají olejnatou příchuť a 

používají se jen čerstvá a uvařená naměkko. 

 

        Kachní – i kachní vejce mají olejnatou chuť. Vařit se musí 

minimálně čtvrt hodiny, po uvaření je bílek namodralý a žloutek 

načervenalý. 

 

        Krůtí – 2x větší než slepičí a mají hnědě kropenatou barvu. 

Upravují se jako slepičí vejce. 

 

        Křepelčí – 5x menší než slepičí. Jemná chuť. 

 

        Bažantí a koroptví – vaří se hlavně natvrdo a přidávají se do 

salátů. 

 

      Pštrosí – jedno pštrosí vejce vydá za dvacet pět slepičích. 

Pštrosí vejce natvrdo byste vařili hodinu. 

 

 
 



VELIKONOČNÍ VTIPY 
 

   Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska náhodou 

Velikonoce?” 

   „Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?” 

   „No, že jsem si vykoledoval pětku...” 

 

 

   Na dveře zvoní chlapci s ručním šlehačem: „Dobrý den, my jdeme 

vyšlehat Janu!” 

 

 

 
 

 

Manželka si pochvaluje: "Letos jsme měli velice pěkné Velikonoce." 

Muž zabručel: "Jak to? Jedny Velikonoce jsou jak druhé. Žena: "No 

jo, děti našly obarvená vajíčka ve skříni a já jsem našla v kapse tvých 

kalhot tisíc korun!" 

 

 

Brzo budou Velikonoce. "Frantíku, půjdeš na kočičky?" "Těžko. 

Tatínek říkal, že na holky mám ještě čas." 

 

 



4. třída 

 

Jak pravěcí lidé slavili Velikonoce 

 
     Byla jedna pravěká rodina a ta se probudila. Koukli se na skálu a uviděli, že 

jsou Velikonoce. Syn Kančinec vylezl na vysokou skálu a vybral vejce z hnízda, aby 

je mohla Kůstka s matkou ozdobit. Jelikož ještě meumělivyfukovat vejce, nechali 

je plné. 

     Kančinec a otec šli na „práskau“(dřívější pomlázka). Šli a najednou uviděli 

podivný strom. Strom měl zakroucené větve. Napadlo je, že by to byl skvělý 

materál na „práskau“.  

     Kůstka zatím dokreslovala poslední vejce a všechna dala do mamutí kůže. Vtom 

se přihnal bratr Kančinec s „práskau“ a začal křičet: „Dej mi vejce!“ Kůstka 

poslechla. Dala mu červené vejce. Matka dala otci vejce balené do kančí kůže a 

pro sebe si vzala vejce s puntíky (kousky kůry). Na Kůstku zbylo vejce hnědou a 

černou hlínou malované. Všichni měli radost. 

     Tohle vypadá jako šťastný konec, ale ještě něco se ten den stalo. Když už 

všichni spali, tak Kůstku probudilo nějaké pukání. Vstala a šla se kouknout, co to 

bylo. Když došla ke stolu, kam si všichni dali svoje vejce, uviděla něco, čemu 

nedokázala uvěřit. Vylíhly se jim malé ještěrky. Kůstka hned vzbudila ostatní. 

Když jim ukázala, co objevila, tak ještěrky uložili do rychle zhotoveného pelechu 

z kůže. Všichni šli zase spát. Ráno se probudili. A protože si včera přivlastnili 

ještěrky, pojmenovali je. 

     A teď už víte, jak pravěcí lidé slavili Velikonoce. 

 

 

 

Znaky jara                                   Bílý beran 
Kuličky vklouznou do důlků,                    J. Křížová 

jaro vytahuje kouzelnou hůlku.              Běží, běží beran bílý, 

Rozkvétají květy                                   běží, běží seč má síly. 

a lidé mají nové mety.                           Přes blata a přes bažiny, 

                                                             přes blatouchy do lučiny. 

                                                             Ptá se bobr bobříka: 

                                                             Kam ten beran utíká?                                                                                         

                                                             Pohleď, bobře, dolů z kopce,                                                           

                                                             Čeká na něj bílá ovce. 


