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Ahoj kamarádi! 

Máme tady jaro a s ním blížící se Velikonoce. 

Velikonoce patří k nejvýznamnějšímu období křesťanského kalendáře, kdy si 

(nejen) věřící připomínají poslední týden Ježíšova pozemského života. Takzvaný 

svatý týden začíná Květnou nedělí. Je to označení pro šestou a zároveň poslední 

postní nedělí. Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají kostely vyzdobeny 

a které mají připomínat palmové větve, jimiž  lid vítal Ježíše. V našich zemích se 

používá k tomuto účelu tzv. kočiček. 

Pak následuje Modré, někdy také Žluté, pondělí, které patří generálnímu úklidu. 

O Šedivém úterý vymeteme poslední pavučiny a následuje Škaredá (Sazometná) 

středa. Tento den se dříve vymetaly saze z komína. A také se nesmíme na 

nikoho škaredit, nebo nám to zůstane celý rok.  

Po Škaredé středě následuje Zelený čtvrtek. V tento den bychom měli sníst 

něco zeleného – špenát, salát nebo třeba nádivku z kopřiv. Na Velký pátek 

bychom určitě neměli prát  a také se drží půst. Na Bílou sobotu pleteme 

pomlázky a malujeme vajíčka. Na Boží hod velikonoční – neděle se pečou beránci 

a kynuté mazance. Velikonoční pondělí se také někde nazývá Červené – muži a 

chlapci chodí na koledu. 

A tak si namalujte vajíčka nebo si byt vyzdobte dekoracemi. Třeba těmi, které 

si vyrobíte se svými paními učitelkami. 

Přeji všem veselé Velikonoce a hezké jaro!                                   Vladěna Šiková 

 



VELIKONOČNÍ  TRADICE  VE  SVĚTĚ 

USA  

Americký prezident tradičně pozve k Bílému domu a ty pak na zahradě hledají 

čokoládová vajíčka, která tu schoval velikonoční zajíček. Tento rituál se koná 

pravidelně už od roku 1878. 

Velká Británie 

Královna na Zelený čtvrtek rozdává speciálně ražené stříbrné mince seniorům 

jako ocenění jejich práce pro společnost. Počet odměněných se každoročně 

odvozuje od věku panovnice nebo panovníka. Tradice sahá až do 13. století.  

Chorvatsko 

Stejně jako u nás jsou symbolem Velikonoc v Chorvatsku malované kraslice. 

Jedním ze zvyků je přiťukávání si vajíčkem. Ten, komu zůstane skořápka celá, 

vyhrává. Další tradicí je požehnání jídla. Chorvaté také pletou pomlázky, nikoli 

však z vrbového proutí, ale z větví olivovníku. Na Bílou sobotu nosí lidé do 

kostela jídlo, aby bylo požehnáno. 

Francie 

Francouzi slaví Velikonoce neboli Pâques. Rozdávají si barevná vejce, čokoládu, 

ale i drobné dárky. Všechny cukrárny a čokoládovny si každý rok dávají záležet 

na výrobě speciálních sladkostí, které potom v pondělí ráno hledají všechny 

francouzské děti v domě nebo na zahradě. Děti stejně jako v Německu věří, že 

jim je schoval bílý zajíček. Některé rodiny jedí k obědu jehněčí, v Alsasku se 

peče beránek. 

    
 



JAK SE SLAVÍ VELIKONOCE V NAŠICH RODINÁCH? 

Odpovídali žáci a žákyně ze 7. a 9. třídy. 

Na Velikonoce zdobíme vajíčka voskem. 

O Velikonocích se u nás nic zvláštního neděje. Kdybychom nepekli velikonoční 

bochánek, ani bych nepoznala, že už nastaly. Každopádně mám radost, že máme 

prázdniny a všechno začíná kvést. 

Pečeme beránka. Táta plete pomlázku. Nazdobíme byt. Přijede babi a teta. 

Chodím na rachtání. 

Jezdíme k babičce, kde každý rok slavíme Velikonoce. V neděli barvíme vajíčka, 

které potom dáváme do košíku. V neděli nás kluci proženou pomlázkami a potom 

si dáme snídani. Po snídani dostaneme sladkosti. 

O Velikonocích zdobíme venku zlatá déšť vajíčky a pečeme velikonočního 

zajíce. 

Velikonoce pro mě nejsou nějak zvláštní svátek. Sejdeme se s pár kamarády a 

chodíme s pomlázkou koledovat. Projdeme celý Chotíkov a pak si rozdělíme to, 

co jsme si vykoledovali. 

Doma Velikonoce slavíme a každý rok děláme úklid zahrady, malujeme vajíčka a 

ráno s maminkou pečeme beránka. 

Velikonoce trávíme tak, že ráno vstaneme, dáme si snídani a jedeme k babi na 

oběd. Poslední Velikonoce vždy pršelo. Dostávali jsme hodně sladkostí. 

Velikonoce mám rád. 

My Velikonoce doma slavíme. Barvíme vajíčka. S kamarády chodíme „šupat“ a 

dostaneme za to hrozně moc čokolády a někdy i nějaké ty peníze. Jedeme vždy 

k babi a dědovi. Velikonoce podle mě jsou dobré. 

My Velikonoce neslavíme, ale mám je ráda. Přijde mi to takové veselé období. 

Vždy dostaneme něco sladkého. 

Mám ráda Velikonoce, vždy dostáváme s bráchou sladkosti, ale nějak hodně je 

neslavíme. Vajíčka malujeme jen někdy. Když jsem byla malá, tak jsem se před 

koledníky schovávala. 



Já mám rád Velikonoce., malujeme vajíčka, pečeme beránka, dostaneme nové 

oblečení, aby „nás beránek nepokakal“. Nejraději peču beránka. Moc mě baví 

pečení a vaření. Potom chodím drkat. Drkání často budí lidi a oni jsou buď 

naštvaní, nebo jim to nevadí. Také si drkáním vydělám nějaké drobné. 

Naše rodina Velikonoce neslaví. Jen jako malí jsme hledali na zahradě 

čokoládová vajíčka a zajíčky. Na Velikonocích mám nejraději velikonoční 

prázdniny.  

Barvíme a jíme vejce. Jíme čokoládu. 

Já mám rád Velikonoce. Je to můj druhý nejoblíbenější svátek. O Velikonocích 

pečeme beránka, zdobíme vajíčka a potom jdeme koledovat. Když zazvoníme a 

někdo nám otevře, tak začneme zpívat koledu a začneme je mlátit pomlázkami. 

Za odměnu dostaneme čokolády, vajíčka a peníze. 

 

   

 

JARNÍ  PRANOSTIKY 

Březen – za kamna vlezem, duben ještě tam budem, máj – půjdeme v háj. 

Na svatého Jiří (24. 4.) vylézají hadi a štíři. 

Studený máj – v stodole ráj. 

Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám a senům přístup radný.  

Pankrác, Servác, Bonifác (12.5.) - ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži. 

Před Servácem (13. 5.) není léta, po Serváci s mrazy veta.  

Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní. 

Duben hojný vodou – říjen vínem. 



ZVÍŘÁTKA  Z  POHÁDEK – ŠKOLNÍ  DRUŽINA 

27. března 2019 se děti ze školní družiny zúčastnily výukového programu 

„Zvířátka z pohádek“ v plzeňské zoo. Lektorka dětem vyprávěla o motýlech 

(motýl Emanuel), opicích (opice Žofka), o medvědech (medvídek Pú). 

 

   

 

 

 

 

 



TELEGRAFICKY 

LYŽAŘSKÝ KURZ – 7. třída – březen 2019 

BRUSLENÍ  - 7., 8., 9., 10. tř. – BŘEZEN 2019 

 

 

 



JEDEME DO PRAHY - 2. a 3. třída 

Děti ze 3. třídy napsaly: 

Jeli jsme se školou do Prahy. Z autobusu jsme viděli: Karlův most, Národní divadlo, 

řeku Vltavu. Když jsme dorazili do Prahy, šli jsme do České televize. Zde jsme viděli, 

jak se natáčí Kouzelná školka, místo, kde se natáčí Zázraky přírody, mohli jsme si 

vyzkoušet práci kameramana. Zkoušeli jsme si různé klobouky a zkoušeli jsme si být 

moderátorem. Když prohlídka skončila, šli jsme na Vyšehrad.       ( Natali a Klaudie H.) 

Viděli jsme Pražský hrad, Tančící dům, Národní divadlo. Pak jsme dojeli do České  

televize. Tam jsme si povídali a mohli jsme si vyzkoušet kamery. Viděli jsme natáčení 

Kouzelné školky.  (Tomáš A. a Matouš) 

Setkali jsme se u školy. Přijel pro nás autobus. Cestou jsme viděli Karlův most, 

Národní divadlo, a budovu ČT, před kterou jsme zaparkovali. Potom jsme viděli 

obrázky z ČT art, ČT 1, ČT2, ČT déčko, ČT 24 a ČT sport. Viděli jsme také, jak se 

natáčí Kouzelná školka, mohli jsme si vyzkoušet práci kameramana a herce. Výlet jsme 

si užili.  (Denča a Eliška) 

Přijeli jsme do Prahy. Šli jsme do České televize. Viděli jsme natáčení Kouzelné školky. 

Potom jsme šli na Vyšehrad. Viděli jsme, kde skákal Šemík. (Lucie a Michal D.) 

 

 



ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 

Zápisy do 1. třídy se konaly v naší škole 5. a 6. dubna 2019. K zápisu přišlo 26 

dětí se svými rodiči. 

 



 

Pár vtipů na závěr.......... 

°° Po čtrnácti hodinách se slimák vyškrábe na strom, spadne a řekne si: „Práce 

chvatná, málo platná“. 

°° „Mami, kup mi velblouda!“ „A čím bychom ho krmili?“ „Kup mi ho ze zoologické 

zahrady. Tam se krmit nesmí!“ 

°° Řidič auta přejede slepici. Popadne nebožku za nohy a donese ji k nebližšímu 

stavení, kde před vrátky stojí kluk. „Poslyš, je tohleto vaše slepice?“ „Nejspíš 

ne, pane, my placatý nemáme.“ 

°° Sedí veverka na stromě a louská oříšky. Rozlouskne první – stříbrné šaty. 

Rozlouskne druhý – zlaté šaty. Rozlouskne třetí – diamantové šaty. Veverka se 

rozpláče, schoulí se na větvičku a vzlyká: „Já snad kvůli té pohádce umřu hlady.“ 

°° Pepíček se doma učí zeměpis a otec ve vedlejším pokoji sleduje fotbal. „Tati, 

prosím tě, kde leží Apeninský poloostrov?“ „Nevím. Nevyrušuj. Zeptej se 

maminky, ta pořád všechno uklízí!“ 

°° Sedí dva důchodci na lavičce a sledují místní fotbalovou jedenáctku. 

Najednou se jeden z nich chytne za hlavu  a začne křičet:“ Jako řezníci, jako 

řezníci!“ Druhý na to: “Co blbneš, Franto?“ „No tak se podívej, jdou od porážky 

k porážce.“ 

porážce.“ 


