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Ahoj kamarádi, 

     po nepříjemné zimě přichází konečně jaro.  

    První jarní den označujeme jako jarní rovnodennost, protože noc a 

den jsou přibližně stejně dlouhé. Od tohoto dne se noc zkracuje a 

den prodlužuje, což trvá až do letního slunovratu, kdy je den dvakrát 

delší než noc.  

     Ve škole si říkáme, že první jarní den je 21. březen. Letos nás však 

začátek jara  čeká už 20. března v 17:15. Do roku 2047 bude začátek 

jara připadat na 20. březen. V roce 2048 se začátek jara dokonce 

posune na 19. březen. Na 21. březen se první jarní den vrátí až v roce 

2102.  

     Na jaře se většinou těšíme na svátky jara – Velikonoce. Velikonoce 

jsou pohyblivým svátkem a jejich datum se každý rok mění. Výpočet 

data Velikonoc připadá vždy na první neděli po prvním jarním úplňku. 

     Tak si hezky namalujte vajíčka a vyjděte si do jarní přírody. 

Uděláte tak něco pro své zdraví a třeba potkáte velikonočního zajíce. 

Veselé Velikonoce                                                              Vladěna Šiková 

 

                                              
 

 

Vajíčka 

V ošatce mám vajíčka, 

co snesla mi slepička. 

Jsou tam krásně malované, 

nebo pěkné bílé, 

jen si vemte koledníci, 

které jsou vám milé. 

 

 



Velikonoční zvyky u nás a v zahraničí 
Velikonoční zvyky liší. Na vesnicích se velikonoční tradice dodržují více a také 

více velikonočních zvyků uvidíte spíše na Moravě než v Čechách. 

K tradičním velikonočním zvykům patří rachtání (někde se říká řehtání). Rachtat 

se začíná na Zelený čtvrtek, den, kdy podle velikonočních tradic zvony odlétly do 

Říma. Rachtání je slyšet v Chotíkově, ale tento zvyk není rozšířen ve všech obcích. 

Krajově se liší i říkanka. 

Cos to, Jidáši, cos to učinil, 

že si svého mistra Židům prozradil. 

Za to budeš trestán v pekle horoucím 

a ti Židi nevěrní jako psi černí, 

kopali tam jámu Ježíši Pánu, 

aby ho jali, ukřižovali a na Velký pátek do hrobu dali. 

O Velikonocích malujeme také vajíčka a kluci chodí „šupat“. Vajíčka se o 

Velikonocích malují a jí i v ostatních zemích, ale „šupání“ je zvyk pro většinu 

cizinců zcela nepochopitelný. 

V Německu, Rakousku nebo i v USA chodí o Velikonocích zajíček. Ten schovává na 

zahradě vajíčka a ději je hledají. 

Na Slovensku slaví Velikonoce podobně jako u nás. Na východním Slovensku 

polévají dívky studenou vodou nebo rovnou vykoupou v potoce, což jim má zajistit 

svěžest a energii. Vodou se lidé polévají i v Polsku. Voda jim má přinést osvěžení a 

zajistit zdraví. 

V Norsku mají opravdu velmi zvláštní zvyky. Kromě malování vajíček je velkou 

tradicí řešení vražd. Všechny velké televizní stanice vysílají kriminální a 

detektivní příběhy. Ne jinak tomu je v novinách. Samozřejmě také vychází mnoho 

knih. V těchto dnech jsou dokonce i krabice od mléka potištěny detektivními 

příběhy.  

 

 

 

Králíček 

Běží bílý králíček, v tlapičce má košíček, 

v něm barevná vajíčka, co mu dala slepička. 

Koho potká, tomu praví, že mu přeje štěstí, zdraví, 

hezky se naň usměje, srdíčko mu zahřeje. 



 Zajímavosti o vejcích 

 
Kód na skořápce  
Je-li na skořápce CZ, znamená to, že je vejce z českého chovu. 

 

Barva skořápky a žloutku 

Tmavá nebo bílá? Rozluštění je prý v barvě ušních boltců – slepice s bílými snášejí 

většinou bílá vejce, ty s červenými převážně hnědá.Barva žloutků s kvalitou 

nesouvisí, protože stačí přidat slepicím do krmení karoten, papriku nebo měsíček 

lékařský, který žloutek obarví. 

 

Která jsou lepší? 

Hnědá vejce se složením od bílých neliší, jen bývají větší, protože jsou snášena 

většími plemeny. 

 

Správně uvařené vejce natvrdo 

Vejce pokojové teplotyopatrně vložíme do vroucí vody a vaříme 9 minut. Pak ho 

zchladíme ledovou vodou, aby šlo dobře loupat. 

 

Jak poznat čerstvá vejce? 

Vejce dáme do sklenice s vodou. Čerstvé vejce klesne ke dnu. Když vejce plave 

uprostřed, ale stále je pod hladinou, je staré asi týden. Pukavec se bude vznášet 

špičkou nad hladinou. 

 

Jak slaví Velikonoce žáci 9. třídy? 

 

 Velikonoce mám rád. Chodíme šupat a doma pečeme mazanec. 

 Nemám ráda Velikonoce a ani je moc neslavíme. Jednou za čas pečeme 

beránka a barvíme vajíčka, ale pomlázky nepleteme. 

 Velikonoční atmosféru mám ráda. Každý rok se napečou mazance a 

beránek, namalujeme vajíčka, upletou se pomlázky a jde se. 

 Velikonoce nemám ráda, ale každý rok pomáhám péct beránka a barvím 

vajíčka. Brácha chodí každý rok brzy ráno nařezat proutky na pomlázku. 

Moje babička říká, že bych si Velikonoce měla oblíbit, ale já nechci. 

 Dostaneme sladkosti. 

 Naše velikonoční svátky jsou vždy pěkně prožité. Den předem malujeme 

vajíčka a nakupujeme sladkosti pro koledníky, kterých je vždy 

hodně.Mamka peče beránka a jehňátka, která u nás nevydrží déle než 5 

hodin. Velikonoční oběd se skládá z králíka a nádivky s kopřivami. 
 

 



Turistický kroužek - Jak se točí peníze  

 

V sobotu 27. ledna se turistický kroužek vydal na další výpravu za poznáním. V 

plzeňském DEPO 2015 byla pro žáky připravena interaktivní vzdělávací hra Jak 

se točí peníze. Žáci dostali spořící kartu a na jednotlivých stanovištích se učili, 

jak peníze vydělat nebo je za něco utratit, spořit nebo jak investovat do zboží a 

cenných papírů. Na závěr si vyzvedli doklad o zůstatku na svém účtu. Tímto 

způsobem se dozvěděli, jak po celou dobu hry hospodařili.        (A. Poppová, J. Žílová) 

  

   
 

    
  

 



Lyžařský výcvik 

Každý žák jdoucí do sedmého ročníku se jistojistě těší na povinný lyžařský 

výcvik. Znamená to týden volna od vyučování, pro některé to znamená i učení se 

doposud nepoznanému sportu nebo prohlubování si lyžařských dovedností. V 

neposlední řadě to znamená spoustu legrace a zážitků se svou třídou. 

Letošní lyžařský výcvik probíhal ve dnech 26.2. - 3.3. 2018 v hotelu Sirotek, 

který se nachází v těsné blízkosti SKI areálu Špičák. Počasí nám v tomto roce 

skutečně přálo. Sněhu, mrazu i slunce byl opravdu dostatek, a tak nám nic 

nebránilo ve sjíždění svahu Sirotku i Špičáku. Ti, kteří už někdy "stáli" na lyžích, 

se pod taktovkou pana učitele Mgr. V. Stoška dále zdokonalovali. Ti, kteří takové 

štěstí neměli a nikdy nelyžovali, se rychle učili společně s paní ředitelkou Mgr. Z. 

Houdkovou a slečnou asistentkou A. Staňkovou. Za pár dní uměli nejen s 

přehledem sjet svah, ale také ho vyjet na vleku či lanovce. 

Třikrát denně nás v hotelu čekalo výborné jídlo a dětmi velmi oblíbený čaj. Večer 

jsme se pak bavili při společných hrách a z jedné z nich přikládáme poetickou 

tvorbu našich žáků. 

Během odpočinkového dne jsme vyrazili na přednášku k Horské službě Špičák, 

poté jsme si rozšířili plíce při zdolávání Špičáckého sedla a po vrstevnici svižným 

tempem přímo k nádhernému Černému jezeru. Předchozím večer i během chůze 

nás paní ředitelka obohatila o cenné informace o Šumavě. 

Čas rychle letí, když se dobře bavíte, a tak i nám se konec výcviku neodkladně 

přiblížil. Poslední večer jsme vyhodnotili nejlepší sjezdaře a to, že jsme neměli 

žádné smolaře, a pomalu se připravili na dopolední odjezd. 

Ještě jednou za nás vyučující děkuji sedmákům, že jsou báječná parta, a myslím, 

že nás i vás  lyžák vážně bavil! Tak za rok zase těšte se, budoucí sedmáci! 

                                                                                                         (A. Staňková) 

   



LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 

Viděli jsme sedmáka, 

jak na sjezdovce chytá jelena. 

Odjeli jsme na lyžák, 

když na horách byl velký mráz. 

Dojeli jsme na Sirotek 

a tam jsme snědli pórek. 

Vysoký je Špičák, 

až do něho naboural pták. 

Rychle jela rolba, 

až se za ní hnal polda. 

Po sjezdovce svištil skútr 

a řídil ho Harry Potter. 

A v ponožkách měl sníh, 

a aby rozmrzl, tak si na něj lil líh. 

Ondřej Skypala a Lukáš Chvojka 

   

 



 

Sběr druhotných surovin aneb proč vlastně? 

I v tomto školním roce jako již tradičně probíhá sběr druhotných surovin. Škola 

je zapojena do recyklačního programu s názvem "Recyklohraní aneb ukliďme si 

svět" a současně se nasbíraná kila i kusy započítávají do celoškolní soutěže. 

A co se vlastně všechno shromažďuje v našem sklepení? Papír, karton, PET lahve, 

PET víčka, tonery, pomerančová kůra, hliník a drobné elektrospotřebiče. V 

chodbách školy můžete vsypávat použité baterie do zelených krabic Ecobat. 

Za každé pololetí se kilogramy i kusy sčítají a vyhodnocuje se nejen za třídu, ale 

i za jednotlivce. Největší sběrači jsou oceněni hezkými cenami. 

Komu a čemu tím prospějete? Jak už bylo řečeno. Pomůžete škole, třídě, sám 

sobě a hlavně našemu životnímu prostředí. Všechny druhotné suroviny jsou 

recyklovány. Rozvíjíte si vztah k životnímu prostředí a upevňujete si návyk k 

třídění odpadu. 

Nebuďme lhostejní k planetě, na které žijeme. Máme jen jednu!      (A. Staňková) 

 

   

 

 

 

 

 



 

Recitační soutěž 

Recitační soutěž, jejíž výsledky se započítávají do Celoškolní soutěže, se konala 

6. března 2018. Vítězkami se staly Anděla Křikavová ze 4. třídy, která obhájila 

své 1. místo i z loňského roku, a Barbora Tomášková ze 7. třídy, která vystoupila 

se svou vlastní básní. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROČNÍ OBDOBÍ 

Barbora Tomášková 

 

Jaro, léto, podzim, zima,  

každý rok a žádná změna. 

Máme rádi každé z nich, 

může padat třeba sníh. 

 

Na jaře už roztává,  

začíná kvést zahrada. 

Každé kvítí jasně svítí, 

ve sněhu se jasně třpytí. 

 

V létě slunce hodně pálí,  

chodíme se koupat rádi. 

Skáčem šipky do vody, 

plynou z toho nehody. 

 

Na podzim, když začne vítr vát, 

chodíme na pole draky pouštívat. 

Ze stromů padá listí na zem 

a to je jen malým kazem. 

 

Nastává zima, začíná padat sníh, 

zůstává na stromech i na polích. 

Kdo by neměl zimu rád, 

když se můžem koulovat. 

 



   
Foto: archiv ZŠ 
ANKETA – S KÝM BYS ŠEL/ŠLA NA VEČEŘI? 

Zúčastníš se soutěže a výhrou je večeře se známou českou nebo 

světovou osobností. Koho si vybereš? Do ankety se zapojili žáci 7., 8. 

a 9. třídy a někteří pedagogové. 

Naši anketu jednoznačně vyhrála dvojnásobná olympijská vítězka 

Ester Ledecká, která se dostala 4 hlasy, a to od žáků i učitelů. 

 

                                  
 

2 hlasy dostali: Marek Eben (herec a moderátor), Jiří Langmajer 

(herec), Ben Cristovao (zpěvák), Vladimír Putin (politik), Gejmr 

(youtuber), Machine Gun Kelly (rapper). 

 

1 hlas: Martina Sáblíková (rychlobruslařka), Lindsey Vonn (lyžařka), 

Tereza Kerndlová (zpěvačka), Alžběta II. (královna), Miloš Zeman 

(politik), Roman Šebrle (atlet  moderátor), Jiří Lábus (herec), Karel 



Kovář (youtuber), Usain Bolt (atlet), Lionel Messi (fotbalista), 

Alycia Burton (jezdkyně-parkur), Minecrafak (youtuber), Logic 

(rapper), Tim Cook (generální ředitel Apple Inc.), Arnold 

Schwarzenegger (herec, sportovec, politik), Michal Michalík 

(moderní pětibojař), Robert Downey jr. (herec), Jen Ledger 

(zpěvačka), Jahseh Dwayne Onfroy (zpěvák)     
 

 

 

  

 
 

   

 

„Jestli okamžitě nepřestanete křičet, něco si ode mě vykoledujete!” 

straší žáky učitelka. 

„A nevadí, že nemáme pomlázky?”  

 

Postěžovala si dívka, držící velmi přísnou dietu: „Nášup dostanu 

akorát tak o Velikonocích!”  

 

 

JARNÍ  PRANOSTIKY: 
Dokud vlaštovička nezašveholí, jara nebude. 

Časné jaro-mnoho vody, jarní deště-mnoho škody. 

Málo trávy na louce, málo peněz v tobolce. 

Jarní déšť je pro rostliny, podzimní pro prameny. 

Je-li vrána nablízku, je nejvyšší čas síti. 

Jak prvně zahřmí,fialka víc nevoní. 

Kukačka dříve nezakuká,dokud se nenažere zeleného ovsa. 

Je-li večer silná rosa,zrána zpívá dobře kosa. 

Kdo na jaře neseje,v zimě nevěje. 

Prostuzené ranní rosy,ohlašují pěkné časy. 

Slavík začíná zpívat až když se může napít rosy z březového listu. 



 

 

 


