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ŠKOLNÍ ZPRÁVY 

 

Zábavné masopustní vyučování 

Zábavné masopustní vyučování si užily děti z 1. 

stupně ZŠ Letní pole společně s učitelkami. V 

maskách si žáci zatancovali, zahráli divadlo a 

pobavili se při plnění masopustních úkolů... Už 

teď se těšíme na další rej v maskách. 

 

 

Projekt “Den zdravého životního stylu” 

Dne 21.3.2022 proběhl na naší škole ve všech 

ročnících den zdravého životního stylu. V 

dopoledních hodinách se po škole linula vůně 

různorodých zdravých pokrmů. Děti vytvořily 

spoustu zajímavých jídel, kterými by se mohla 

pyšnit ne jedna profesionální kuchařka. Mimo 

vaření probíhaly ve třídách různé soutěže a 

kvízy zaměřené na zdravou stravu. 

Žáci si vyzkoušeli spočítat svůj BMI index, seznámili se s potravní pyramidou a debatovali nad 

výživovou hodnotou konkrétních potravin. 

Děti se dobře bavily a při vaření 

ukázaly svoji šikovnost a 

kreativitu. Zábavná byla i forma 

získávání a ověřování znalostí ze 

zdravé výživy (soutěže, deskové 

hry a kvízy). 

Co se uvařilo, to se snědlo. A 

ještě u toho byla legrace! 
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Výsledky ŠK Matematického klokana 2022 

V březnu jsme se opět zapojili do matematické soutěže 

Klokan. Zajímavé úlohy podporující logické myšlení řešili 

žáci 2.- 9. ročníků rozdělení do 4 kategorií. 

Některým se vedlo lépe, některým hůře, ale za vyzdvižení 

stojí výsledky sourozenců Jabůrkových, kdy z maximálního 

počtu 120 bodů získal mladší David 115 bodů a starší Radim 

dokonce plných 120 bodů. 

Gratulujeme! 

 

CVRČEK 

1.Doležalová Lucie 3.A–73 b. 

2.Jakub Brovják 3.B–70 b. 

3.Lusková Karolína 3.A–55 b. 

KLOKÁNEK 

1.Jabůrek David 5.A–115 b. 

2.Šmíd Marek 5.A–90 b. 

3.Kozílková Tereza5.A–70 b. 

BENJAMIN 

1.Jabůrek Radim 7.A–120 b. 

2.Nezdařil Jakub 6.A–84 b. 

3.Suchý Tomáš6.A–81 b. 

KADET 

1.Nezdařilová Ema 9.A–58 b. 

2.Ambros Ondřej 9.A–53 b. 

3.Slezáček Václav9.A–51 b. 

Maximální počet bodů: kategorie cvrček - 90, ostatní kategorie - 120. 
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ŠK soutěž Zazpívej slavíčku  

Dne 29.3. se uskutečnilo školní kolo pěvecké 

soutěže " Zazpívej, Slavíčku ". Soutěžily děti z 

prvního stupně ve dvou kategoriích. 1.- 3. 

ročník a 4.- 5. ročník.  

Zazněla spousta lidových písní a rozhodování 

poroty nebylo jednoduché. Děti ale zpívaly s 

radostí a byly moc šikovné. 

Vítězem mladší kategorie se stal Daniel Kříž z 2.A a v druhé kategorii si vybojovala 1.místo 

Ema Koutná ze 4.B. 

Všem zpěvákům děkujeme za přípravu a účast a přejeme hodně dalších pěveckých úspěchů. 

 

Preventivní program (Ne)bezpečný internet 

V pátek 1.4.2022 se na naší škole 

konala přednáška s názvem Bezpečný 

internet. Byla určena pro čtvrté a páté 

ročníky, kterou pro žáky základních 

škol zaštiťuje Policie České republiky. 

Přednášku vedla por. Mgr. Alice 

Musilová. 

Poprvé se konala „naživo“ na rozdíl od 

předcházejících přednášek, které 

probíhaly, díky opatření týkající se Covidu, online. Přednáška byla zaměřena na kyberšikanu a 

varovala žáky před neuváženým zveřejňováním osobních údajů. Děti přednáška velmi zaujala. 

Na všechny dotazy dostaly vždy vysvětlující odpověď. 

Děkujeme por. Mgr. Alici Musilové a věříme, že u nás nebyla naposledy. 
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Zdobení velikonočních stromů 

V pátek 8.4.2022 se žáci 5.A zapojili do velikonočního 

zdobení stromů na vyškovském Masarykově náměstí. 

Počasí naštěstí přálo a na stromech kolem morového sloupu 

postupně přibývaly barevné ozdoby, které vyráběly děti z 

mateřských a základních škol z Vyškova a okolí. Starosta 

města, pan Jurka, v krátkém projevu přivítal žáky a jejich 

pedagogický doprovod a zahájil velikonoční zdobení 

stromů. Věřme, že okrášlené stromy přispějí k hezkému 

velikonočnímu prožitku všech návštěvníků vyškovského 

náměstí. 

 

Vystoupení žáků školy na Velikonočním jarmarku 

Na letošním Velikonočním jarmarku vystoupili ve 

středu se svým programem na Masarykově náměstí 

děti a žáci naší školy. Pásmo písní a velikonočních 

zvyků obohatilo atmosféru jarmarku a poskytlo 

pěkný kulturní zážitek všem přítomným. 

Na Zelený čtvrtek mohli návštěvníci TIC obdivovat 

šikovnost našich žákyň při tradičním zdobení vajíček. Tuto tradici v TIC již léta udržuje se 

svými žáky pedagog naší školy Mgr. A. Slezáček. 
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ROZHOVOR S NOVÝMI UČITELI 

Se začátkem nového školního roku se rozrostl i náš pedagogický sbor. Jde o 

následujícího pedagoga: Kateřinu Jurkovou. Aby pro nás naši noví učitelé nebyli záhadou, tak 

s nimi naše redaktorky (K. Luzarová, A. Pecková a M. Slunská, 8.A) udělaly zajímavý 

rozhovor. Další rozhovor je s paní učitelkou Mgr. Kateřinou Hajzerovou, která sice není tak 

úplně nová, ale rozhovor s ní ještě nebyl publikován, a proto jej publikujeme nyní. 

 

KATEŘINA JURKOVÁ (učitelka prvního stupně) 

1. Jaká je vaše oblíbená barva? 

O: „Moje oblíbená barva je černá, bílá a šedá.“  

2. Máte nějaké oblíbené číslo? 

O: „Ano, 7.“ 

3. Jakou jste vystudovala školu?  

O: „Gymnázium ve Vyškově a Masarykovu univerzitu 

v Brně, kterou stále studuji.“ 

4. Máte oblíbeného herce/herečku? 

O: „Leonardo DiCaprio.“ 

5. Máte nějaká domácí zvířátka? 

   O: „Ano, mám 3 psy a kočku.“ 

6. Máte děti? 

O: „Ne, nemám.“ 

7. Máte nějaké jiné zájmy kromě učení? 

O: „Jsem instruktorka jumpingu.“ 

8. Jste pravák nebo levák? 

O: „Jsem pravák.“ 

9. Máte nějakou oblíbenou knihu 

O: „Ano, Čtyři dohody od Miguela Angela Ruize.“ 
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Mgr. KATEŘINA HAJZEROVÁ (třídní učitelka VII.A – učitelka Čj a D) 

1. Jaká je vaše oblíbená barva? 

O: „Růžová.“ 

2. Máte nějaké oblíbené číslo? 

O: „Ano, 3 a 33.“ 

3. Jakou jste vystudovala školu? 

O: „Palackého univerzitu v Olomouci.“ 

4. Máte oblíbeného herce/herečku? 

O: „Ano 3, Ryan Reynolds, Sam Heughan a Tom 

Hardy.“ 

5. Máte nějaká domácí zvířátka? 

O: „Ne, ale mívala jsem morčata.“ 

6. Máte děti? 

O: „Ne.“ 

7. Máte nějaké jiné zájmy kromě učení? 

O: „Ano, závodně hraji volejbal.“ 

8. Jste pravák nebo levák? 

O: „Pravák.“ 

9. Máte nějakou oblíbenou knihu? 

O: „Ano, spousty. Mezi mé top 3 patří: Harry Potter 

(J.K.Rowling), Jana Eyrová (Ch. Bronte) a 

Nabarvené ptáče (Jerzy Kosiński).“ 
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PRVNÍ DEN KUŘETE 

Jaro je spojeno s rozením mláďat, rozkvétáním přírody a Velikonocemi, proto si pro vás 

naši redaktoři z 8. ročníku připravili příběhy o kuřeti a jeho prvním dni na tomto světě.  

ŽLOUTEK 

Z ničeho nic jsem začal vidět. Viděl jsem jen tmu a prázdno, ale náhle jsem spatřil zářivé 

paprsky. Slyšel jsem praskání a začal jsem se bát. Najednou mě oslepil nával oslnivého světla. 

Když jsem se rozkoukal, spatřil jsem obrovský zobák. Prvně jsem se lekl, ale hned jsem poznal, 

že je to má maminka. 

Maminka mě vytáhla ze skořápky a já se poprvé dotknul trávy, byla zelená, měkoučká a 

příjemně hřála do nožek. Nade mnou svítila velká žlutá koule, nevěděl jsem, co je zač, ale moc 

mě to nezajímalo, neboť jsem spatřil své sourozence, jak si hrají v trávě. Byl tam můj starší 

bratr i mé dvě sestry, náhle ale všichni začali utíkat ke kurníku, kde leželo poslední vajíčko. 

Začalo praskat a vyklubal se z něj můj malý bráška.  

S bratry jsme si hráli u veliké kaluže a já jsem spatřil svůj odraz. Byl jsem žlutý, 

načechraný, měl jsem malé nožičky a oranžový zobáček. Vypadal jsem docela směšně. Při naší 

hře nás, ale vyrušil jakýsi velký, podivný a škaredý živočich. Měl dlouhé hnědé vlasy zapletené 

v jakémsi divném tvaru Neměl žádné peří a na sobě měl jakousi látku. V ruce držel košík a 

začal do něj dávat mé sourozence, začal jsem se bát a utíkat. Maminka mě však ujistila, že se 

nemám čeho bát, že je to člověčí mládě a že nám dá naše jména.  

Když jsme byli všichni naskládaní v košíku, přivázalo nám to na krk různě barevné stužky 

a začalo nám to dávat jména. Sestrám Rozárka a Skořápka. Poté to pojmenovalo mladšího bratra 

jménem Pepík, pak staršího bratra jménem Gargamel. A konečně to dalo jméno i mně, 

pojmenovalo mně to Žloutek. S tímto jménem jsem o něco později seděl i se svými sourozenci 

v košíku na místě plných lidí. Všichni kolem mě chodili a říkali, že jsem roztomilý. Dokonce 

se o mě 2 velcí lidé pohádali. Nakonec si mě jeden z nich odnesl domů na svoji farmu, kde jsem 

dostal dům a spoustu nových sourozenců a žil jsem tam šťastně do té doby, než se ze mě stal 

kohout. Pak už jsem tak šťastný nebyl, protože jsem musel brzo vstávat a všechny okolo hlasitě 

budit. 
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MALÝ CESTOVATEL 

Vše začalo tím, že jsem se probral v černé kulaté věci, kde jsem strávil pár černých dnů. 

A co jsem dělal? No, většinou jsem přemýšlel, jestli mě někdo odsud vysvobodí a pokud ano, 

tak kdo a kdy. Nevěděl jsem, kdy je noc a kdy je den. Jednou jsem se snažil dostat ven, ale 

neměl jsem moc síly a po chvíli jsem usnul. Probudili mě až nějaké divné zvuky. Znělo to jako 

praskání. Pak jsem slyšel někoho mluvit. Říkali, že jsou moji rodiče a že mám i sourozence, ale 

nikdy jsem nezjistil, jak vypadají, byl jsem totiž slepý. Na oplátku za to jsem měl skvělý sluch. 

První chvíle svého života jsem strávil v nemocnici, kde zjišťovali, jestli by se moje 

slepota dala spravit. Než vám řeknu, jestli dalo nebo ne, chci dodat, že se mnou do nemocnice 

nejeli rodiče ani žádné kuře, ale jakýsi cizí někdo, kdo měl teplé to v čem mě držel, myslím 

ruce se tomu říká. Byl jsem zmatený. Nevěděl jsem, kdo to je, až když jsem přijel domů 

z nemocnice, tak jsem zjistil, že je to nějaká paní, která nám dala tenhle domov a dává nám i 

jídlo. Potom se po celé farmě řešila informace, že se moje slepota vyléčit nedá. Na jednu stranu 

jsem byl rád, že mám alespoň skvělý sluch. Na druhou stranu u mě musel pořád někdo být, 

abych se nezranil, takže kvůli mně bylo udělané méně práce na farmě. Když jsem se konečně 

trochu naučil sám chodit, abych nepadal nebo do něčeho nevrážel. Tak jsem se rozhodnul, že 

se vydám na procházku. Nikomu jsem o tom neřekl, ale nechal jsem dopis, ve kterém bylo 

napsáno něco v tom smyslu, že si vyjdu na procházku a dojdu až večer, což jsem z vyprávění 

sourozenců poznal podle zvonění zvonku, který prý zvonil pokaždé, když byla nachystaná 

večeře.  

Když jsem se vracel, byla už tma. Otevřel jsem dveře a hned se mě začali ptát, jaké to 

bylo a jaký z toho mám pocit. Než jsem jim vše pověděl, byla už noc. Překvapilo mě, že nebyli 

naštvaní. Než jsem usnul, přemýšlel jsem a rozhodl se, že budu cestovat a že napíšu knihu. 

Chvíli na to jsem usnul.  

A takhle vypadal první den mého života. Knihu jsem napsal za 5 let a začínala právě 

touto mou první cestou ven z farmy. 
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KUŘÁTKO PEPINA 

Čau, já jsem kuřátko ve vajíčku a jmenuji se Pepina, ale mám přezdívku Kinder vajíčko. 

Termín vylíhnutí mám 8.1. v 6:00 ráno, kdy kohout Eda třikrát zakokrhá. Bydlím na statku u 

Vizovic.  

Je druhý den ráno a je 7 hodin a já jsem na světě. Hned, jak jsem se vylíhnul, tak jsem 

viděl moji maminku, která měla úplně vyvalené oči. Když jsem se jí ptal proč, řekla mi, že jsem 

úplně růžovej. Nechápal jsem, co je na tom špatného, ale pak jsem se podíval na ostatní kuřata 

a ta byla žlutá. Ale i přesto mě měla ráda, i můj táta Eda. Měl jsem 9 sourozenců: Toníka, 

Pepíka, Karlíka, Máničku, Růženku, Štěpánku, Rozárku, Frantíka a Francimora. Ti mě měli 

taky rádi. Když nám bylo jenom 2 dny, už jsme lítali po dvorku jako splašení. 

Můj den vypadá nějak takhle. Jako první věc, když se vstanu, tak probudím celou 

rodinku. Potom nám sedláci dají snídani s moučnými červy, při tom vykonávám svoji potřebu, 

po které vždycky někdo uklouzne např. sedlák Ota. Když nás Ota vypustí na zahradu, začne 

nás nahánět kocour Garfield, ale nikdy nás nedoběhne, protože je to moc vypapaný kocourek. 

No a pak jdu zase spát. Mám to ale nenáročný život, že?  

Jednoho dne se u nás objevil divný pán. Celý den kolem mě chodil, měřil si mě, fotil si 

mě a jásal u toho. O pár dnů později začalo na naši farmu chodit více a více lidí, hlavně těch 

malých lidí a všichni si na mě ukazovali. Pak přijelo auto a vyložilo na dvorek vajíčka. Radoval 

jsem se, že mi přibydou kamarádi, ale chyba lávky! Vajíčka byla hnědá, asi byla zkažená. To 

mě ale neodradilo a vydal jsem se je prozkoumat. Do jednoho jsem klovnul a celé se rozpadlo. 

Z vajíčka vypadla podivná malá věc, která vypadala jako zmenšenina mě. Vyděsilo mě to tak 

moc, až jsem z toho zežloutnul. Od té doby už k nám davy lidí nechodili a ten pán jménem 

Kinder se už nikdy neobjevil a já si zase v klidu mohl hrát na dvorku s Garfieldem. 
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HOROSKOPY 

Pro všechny, kdo chtějí vědět, co jim hvězdy v tomto ročním období přichystaly, si naši 

mladí redaktoři (K. Tutková, N. Čtvrtníčková, A. Pecková, K. Luzarová, F. Marischler, Z. 

Orálková, B. Hrozová, M. Slunská a M. Sekanina 8.A/B) připravili horoskopy. 

BERAN 

(21. 3. – 20. 4.) 

 

Milí Berani, v roce 2022 se vám podaří všechno, co si zamanete. 

Není čas na otálení. Vesmír stojí při vás a pomůže vám, ovšem za 

předpokladu, že budete aktivní a pustíte se do práce i realizace 

svých snů. Projekty, které máte v hlavě již delší dobu, se konečně 

podaří dokončit. Věřte ve své schopnosti a uvidíte, jak se všechno 

pohne kupředu. Nejlepší období bude od jara do podzimu. Pokud 

se konečně otevřete lásce a začnete si věřit, čeká vás romantické jaro, na které budete 

dlouho vzpomínat. Berani jsou od přírody romantici, tudíž pro vás bude tím pravým 

překvapením večeře při svíčkách a klidně i nějaká romantická básnička nebo písnička. 

Flirtování a adrenalin nejsou nic pro vás, což by měl váš protějšek již dávno vědět.  

 

BÝK 

(21. 4. – 21. 5.) 

 

Milí Býci, přestože máte sklony trochu opomínat důležité věci v 

pracovní oblasti, snažíte se to ihned napravit, což vás šlechtí. 

Avšak od 10. března si dáváte na svém výkonu záležet a více nad 

úkoly dumáte. Pozor však na možné neshody s nadřízeným, který 

je k vám docela náročný. V milostných vztazích se vám zpočátku 

krásně daří, nicméně od 6. března přichází celkem nepříjemný 

náraz. Budete zamilování až po uši, ale zjistíte, že váš protějšek to s vámi nemyslí až 

tak vážně. Je vám to líto a rozhodnete se takovou známost opustit. Do 9. března si také 

dobře promyslete podepisování různých dokumentů. Možná v těchto dnech budete řešit 

velice závažné věci, ale určitě si nejprve zjistěte všechny podstatné informace, než 

uděláte ukvapený závěr. Díky své nepozornosti se lehce můžete dostat do problémů.  
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BLÍŽENCI 

(22. 5. – 21. 6.) 

 

Pokud máte známost, zjistíte, že si příliš nerozumíte. Vy byste 

totiž raději trávili volný čas zcela jiným způsobem než váš 

současný protějšek. Nějak nemůžete natrefit na toho pravého, 

proto své známosti dost střídáte. V zaměstnání máte pocit, že jste 

jedničky, ale váš nadřízený má na to jiný názor. Promluvte si s 

ním o tom, jak by si vaši práci představoval on. Nemyslíte na 

budoucnost, žijete hlavně přítomností. Potom ale zjistíte, že vám peníze rychle ubývají. 

Najednou nebudete mít ani na zaplacení nájmu nebo jídla. Naučte se, a to co nejdříve, 

hospodařit s financemi. Momentálně vyhledáváte spíše přátelství, protože vztahy vám 

nevycházejí. Tento měsíc určitě toho pravého nepotkáte, ale co není, může být 

zanedlouho. Užívejte si více svých koníčků a kamarádů.  

 

RAK 

(22. 6. – 24. 7.) 

Mílí Raci, jaro 2022 bude dobré, lepší, než byste čekali. Začněme 

u rodiny, zde na problém rozhodně nenarazíte. Stejně tomu tak 

bude i u vašich přátel. Na co si dát ale pozor bude vztah. Ten na 

jaře bude procházet krizí, ale pokud se budete hodně snažit, tak 

ho zachráníte. Škola, další věc, která vám nebude dělat problém, 

naopak se vám v ní bude skvěle dařit. V oblasti peněz si stačí 

dávat pozor na zbytečné výdaje a krotit se při běžných nákupech, 

vždyť nakupování v akci není nic ponižujícího. Vždy zvažte, zda danou věc opravdu 

tak nutně potřebujete. Ve volném čase si dopřejte relaxaci, například v podobě kina či 

dobré večeře v restauraci.  Jet na nějaký výlet s rodinou by také nebylo od věci. 

Nezapomínejte na svoje záliby, na ty si musíte udělat čas vždy. 
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LEV 

(23. 7. – 22. 8.)   

 

Období jara pro vás ze začátku nebude příliš pozitivní. Ve vašem 

partnerství se objeví problémy. Nejste úplně spokojení. Váš 

protějšek se s vámi cítí nesvobodný a utlačovaný, což vede k 

dalším hádkám. Možná máte tendenci z tohoto vztahu odejít, ale 

nedělejte neuvážená rozhodnutí. Pořád ještě máte šanci všechno 

urovnat. Ani v zaměstnání se neobejdete bez mráčků. Nadřízený 

není spokojený s vaší pracovní morálkou a ani s vaším chováním. Zamyslete se, jak to 

dát do pořádku a než budete svého nadřízeného pomlouvat na každém rohu, tak si 

sáhněte do svědomí, zda nenesete větší část viny vy. Rádi něco doma předěláváte a jste 

nadšeni, když vás za to rodina pochválí. Jenže momentálně nejedete na stejné vlně, takže 

se dočkáte kritiky. Asi by to chtělo se na větších úpravách předem domluvit a přijmout 

i cizí názor. 

 

PANNA   

(23. 8. – 22. 9.)   

 

Řešit problémy s penězi pro toto období nebude úplně ideální, 

raději na řešení těchto problému počkejte do léta. Umíte 

nakupovat a pokud něco potřebujete, dokážete to sehnat za 

nejnižší ceny. Navíc na bazarech jste pověstní vašim uměním 

smlouvat. Využijte jarní konstelace hvězd a vrhněte se do nákupu 

bez starosti o vybělení svého účtu. Láska bude přát nezadaným. 

Najdete si svou drahou polovičku, se kterou vám bude krásně. Za to zadaní si budou 

přestávat se svou polovičkou rozumět. Rádi si věci do detailu naplánujete, ale ne vždy 

vyjdou tak, jak si představujete. Doma jste na všechno sami, rodina vám s ničím moc 

nepomůže. Týká se to mužů s opravami i žen s chodem domácnosti. Dejte si také pozor 

na své zdraví. Přichází jaro a s ním i čas alergií, raději se vyhněte dlouhým procházkám 

v lese.  
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VÁHY 

(23. 9. – 23. 10.)  

 

Váhy jsou intelektuálně založení lidé jemné povahy. V životě 

usilují o harmonii a soulad. V každé své činnosti usilují o klid a 

rovnováhu, spěchu a stresu se vyhýbají. Z toho pramení jejich 

příslovečná nerozhodnost. Je čas plně se soustředit na své cíle. 

Čím pozitivnější tento měsíc budete, tím rychleji a lépe svých cílů 

dosáhnete. Hvězdy také varují před tím, abyste neskrývali své 

emoce. Čím víc si budete hrát na “tvrďáky”, tím hůř pro vás. Už brzy potkáte svůj idol, 

který vás vezme za srdce. Ve škole to už tak super nebude, učení vás nebaví a učitelé 

vám jdou na nervy. Pak se ale chopíte svých příležitostí a všechno vyřešíte k absolutní 

spokojenosti. Největší dilema měsíce pro vás bude vztahovost. Budete se muset 

rozhodnout mezi dvěma partnery a bude vám to dělat obrovské potíže. Ve financích 

můžete získat nějakou finanční částku, která vám pomůže k dosažení cílů. Od 20. března 

se mějte však na pozoru, co se týká vaší energie. Snažte se spíše odpočívat s knihou v 

ruce a dopřejte si klid. 

                                                          ŠTÍR  

  (24. 10. – 22. 11.)  

 

Milí Štíři, jaro 2022 bude těžší, než byste čekali, ale bohužel i tak 

to nebude vaše nejhorší období. V prvé řadě půjde o školu. Budete 

psát hodně písemek a pokud se na učivo nepodíváte a budete na 

to kašlat, mohlo by to špatně dopadnout. Taky si dávejte pozor na 

spolužáky, kteří vám nebudou úplně nápomocní naopak vám 

budou házet klacky pod nohy. Moc neutrácejte peníze, budou se 

vám hodit na důležitější a potřebnější věci. Dávejte si pozor na to, co říkáte před 

rodinou, abyste neřekli něco, čeho budete později litovat, hlavně u rodičů. Mohlo by to 

zamíchat se vztahy na velmi dlouhou dobu. Vykřičník se objeví i ve vašem vztahu. 

Hádky budou na jaře na denním pořádku. Budete mít všeho až nad hlavu, proto volný 

čas využijte k relaxaci nebo na přípravu do školy. Ale nezapomínejte na to, co vás baví, 

tedy na koníčky, abyste se aspoň u něčeho uvolnili a pobavili.   
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STŘELEC 

(23. 11. – 21. 12.) 

 

Milí Střelci, krásný start do jarního období bude hlavně v oblasti 

vztahů a lásky. Venuše vám od 6. března přináší úžasné a 

romantické chvíle s vaší vysněnou osůbkou. Pravděpodobně vás 

zahrnuje dary, které nejenom potěší, ale i hodně překvapí. 

Jednoznačně si zamilujete jeho/její originalitu a nadšení ze života. 

Naopak v pracovní oblasti přichází od 10. března potíže v dosažení 

vašich cílů. Ve svých povinnostech máte trochu zmatek a nedokážete si věci pořádně 

zorganizovat. Neházejte flintu do žita! Časem si vytvoříte zcela jiný postup, díky 

kterému se nakonec se všemi problémy poperete. Také v oblasti financí můžete získat 

naprosto báječné nabídky. Zejména kolem 28. března jsou vám hvězdy nakloněny, a to 

i ve smlouvání, tak toho nezapomeňte využít. Pozor si však dávejte na rychlé 

přepracování, stres a únavu. Vaše znamení je do 19. března oslabeno a je tedy nutné 

odpočívat.   

 

  KOZOROH 

(22. 12. – 20. 1.) 

 

Milí kozorozi, s jarním sluníčkem budete nabití energií, a tak se 

konečně rozhodnete vykonat dlouho odkládané věci. Oslovte 

výživové poradce, pořiďte si kolečkové brusle nebo s batohem na 

zádech vyrážejte pěšky do přírody. Nezapomínejte na relaxaci a 

osobní pohodu. Hýčkání, v takovém duchu by měla proběhnout 

většina jarních dnů. Partner si vás bude zkrátka předcházet. 

Oceňte jeho nápady, chvalte ho a nebude pod sluncem šťastnější dvojice. V tomto 

ohledu vám nelze než závidět. Jste-li sám/a, pak zkuste být na sebe méně přísná a 

náročná. Třeba právě v tomhle tkví zakopaný pes, proč se vám nedaří navázat vztah. 

Risk ve vašem případě znamená zisk. Konečně se odhodláte řešit i pracovní problémy. 

Změňte místo, řekněte šéfovi, co vám vadí. S penězi však nakládejte jako se šafránem, 

žádné viditelné zlepšení není v dohledu.  



17 

 

 

VODNÁŘ 

(21. 1. – 20. 2.) 

 

Originálním, nezávislým, mnohdy revolučním myšlením 

vybočujete z řady. Jste totiž napojeny na vyšší sféry, díky tomu 

dokážete odhalovat fakta, která druhým unikají. I proto obvykle 

děláte a říkáte úplně něco jiného než druzí, vidíte totiž dál než oni! 

Intuice vás i na jaře správně nasměruje. V milostných 

záležitostech se vám díky píli bude dařit a nečeká vás žádné 

mimořádné zklamání. Naopak, protějšek vás bude milovat až za hrob. V tomto období 

dostanete spoustu příležitostí profesně zazářit. Navíc se vám může rozběhnout 

podnikatelská činnost, kdy nápor zákazníků budete sotva zvládat. Vás to však neodradí, 

naopak budete ještě více odhodlaní. Máte velké plány, ale rodina s nimi nemusí vždy 

souhlasit. Toho si ale nevšímejte, musíte věřit hlavně sami sobě. Zkrátka se snažte na 

jaře co nejvíce vyhnout stresu, jinak to bude mít vážný dopad na váš zdravotní stav. 

 

RYBY 

(21. 2. – 20. 3.) 

 

 Rádi děláte druhým radost a své blízké potěšíte menšími dárky. 

Ve finanční i obchodní oblasti se vám velmi daří, takže proč 

neudělat radost i ostatním. S příchodem jara se ve vás probudí 

podnikatelský duch. Také při podepisování smluv zafunguje vaše 

intuice a bude se vám dařit. Pro ryby má horoskop na 

březen/duben samé dobré zprávy. Bude se vám dařit ve všem, na 

co sáhnou. Začnou se plnit vaše dávné plány i sny. Zjednodušeně se dá říci, že se Rybám 

otevírá cesta ke štěstí. Po dlouhém období dřiny a plánování změn je to konečně tu! 

Během měsíce března budou Ryby vždy na “správném místě ve správný čas”. Očekávat 

můžete i období zvýšené vitality, sebevědomí a lásky. Váš idol se zpočátku jevil jako 

odtažitý a vážný člověk. Opak je ale pravdou a vy se s ním skvěle bavíte. Navíc vám 

tento protějšek projevuje náklonnost na každém kroku. Užívejte si zaslouženou lásku.  
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KVÍZ: JAKÝ HRDINA JSI Z MARVEL? 

Pro zpestření jarních dnů si pro vás naši redaktoři přichystali pár kvízů, které váš rozhodně 

zaujmou a pobaví. Tak neváhejte a vyzkoušejte si je! 

 

1. Jakou superschopnost byste si vybrali? 

a) nadlidská inteligence 

b) super síla 

 

2. Vaše oblíbená barva? 

a) červená 

b) žlutá 

 

3. Kdo je pro tebe důležitější? 

a) rodina 

b) přátelé 

 

 

4. Kdo by byl tvůj nejlepší kamarád z Avengers? 

a) Black Widow 

b) Hulk 

 

5. Byli byste raději…. 

a) hrdina samotář 

b) hrdina v nějaké skupině 
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6. Vaše oblíbená hrdinská dvojice? 

a) Iron man a Spider-Man 

b) Thor a Hulk 

 

7. Jakou máte barvu vlasů? 

a) hnědá, černá 

b) blond, ryšavá 

 

8. Co raději děláte ve svém volném čase? 

a) čtete knihy 

b) jste na sociálních sítích 

 

 

 

9.  Které zvíře máte raději? 

a) pes 

b) kočka 

 

10. Máte sourozence? 

a) ne 

b) ano 
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VYHODNOCENÍ KVÍZU: 

 

 

 

 

 

 

 

       Spider-Man – máte více a než b 

  

 

 

 

 

 

 

         Thor – máte více b než a 

 

 

 

 

 

 

 

         Iron-man – máte stejně a i b 
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VELIKONOČNÍ KVÍZ 

 

1. Kdo nebo co je řehtačka? 

a) Dřevěný nástroj s drnčivým zvukem 

b) Oslovení smějícího se člověka 

c) Pojmenování koně 

 

2. Co je paškál? 

a) Velká kostelní svíce 

b) Název pro pomlázku 

c) Jarní hra 

 

3. Co je šmigrust? 

a) Název pro pomlázku 

b) Drsný papír 

c) Technika zdobení vajíček 

 

4. Co se peče na Velikonoce za dobroty? 

a) Nic, drží se půst  

b) Mazanec a beránek 

c) Sněhové pusinky 

 

5. Co se nemá dělat na Škaredou středu? 

a) Člověk nemá zpívat 

b) Člověk nemá malovat 

c) Člověk se nemá mračit 

 

6. Proč se čtvrtku před Velikonocemi říká 

Zelený? 

a) Je to omyl našich předků 

b) Probouzí se jaro 

c) Každému je špatně po Škaredé středě 

 

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1A, 2A, 3A, 4B, 5C, 6A  
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KVÍZ: UMÍŠ PRANOSTIKY? 

 

1. Na Nový rok o slepičí… 

a) Krok 

b) Mok 

c) Lok 

 

2. Únor bílý …. sílí. 

a) Chlapci 

b) Myši 

c) Pole 

 

3. Březen, za … vlezem. 

a) Dveře 

b) Kamna 

c) Stromy 

 

    4.    Duben chladný a deštivý, … nás navštíví. 

a) Úroda 

b) Nemoci 

c) Záplavy 

 

5.   Deštivý květen – … říjen. 

a) Hladový  

b) Žíznivý  

c) Blátivý 

 

6.   Svatá Anna, … z rána. 

a) Zívá 

b) Zpívá 

c) Chladna 

 

 

   SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1A, 2C, 3B, 4A, 5B, 6C  
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VELIKONOCE V ZAHRANIČÍ 

 

ANGLIE 

Velikonoční svátky v Anglii začínají již 

Masopustním úterkem, který je známý také 

jako Palačinkový den (Pancake Day). 

Tento název se pojí s tradičními 

palačinkovými závody, jejichž účastníci 

soutěží v běhu s pánvičkou, na níž musí 

palačinku dopravit na určené místo a ještě 

ji pravidelně obracet. Závodit by podle 

tradice měly pouze ženy v sukních se zástěrou a čepečkem na hlavě, které běží do kostela, kde 

palačinku odevzdají zvoníkovi a dostanou za to polibek. 

Ve školách se dodržuje také zvyk nošení speciálních klobouků, které se označují jako Easter 

Bonnets. Tím britští občané vzdávají hold anglické kloboukářské tradici. Dnes se však tyto 

doplňky vyrábějí z papíru a zdobí je motivy zajíčků, kuřátek, vajíček nebo květin.  

 

AMERIKA 

Americké Velikonoce jsou však vesměs spíše 

„nenáboženské“. Domy i ulice jsou 

vyzdobené pestrými dekoracemi. V sobotu se 

rodiny schází a zdobí velikonoční vajíčka. Ta 

pak dospělí schovají po domě a na zahradě, 

kde je budou v neděli ráno hledat děti. Tento 

zvyk pochází z amerických pohádek, kde 

velikonoční vajíčka schovává přes noc 

velikonoční zajíček a děti je pak musí najít. Neděle tedy probíhá ve znamení hledání vajíček, 

rozbalování sladkostí od velikonočního zajíčka a hodování 
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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. V roce 1991 spustila 

společnost Rabbit-Free Australia kampaň, která 

nahradila klasického velikonočního zajíčka 

bandikutem králíkovitým. Tento tvoreček s 

dlouhýma ušima králíka docela připomíná. Králíci 

jsou tu považováni za škůdce, kteří ničí plodiny a půdu. Bandikut králikovitý je naproti tomu 

ohrožený druh a společnosti vyrábějící čokoládové dobroty věnují část výtěžku z velikonočních 

prodejů na jeho záchranu. 

 

ŘECKO 

V rodinách se slaví a koná se vajíčková 

bitva, která spočívá v rozbití vajíčka o 

svého protivníka. Ráno o Bílé sobotě se na 

řeckém ostrově Korfu odehrává tradiční 

házení hrnců. Lidé vyhazují z oken nejen 

hrnce, ale i pánve a různé další nádoby a 

rozbíjejí je na ulici. Někteří říkají, že tento 

zvyk pochází od Benátčanů, kteří na Nový 

rok vyhazovali všechny své staré věci. Jiní věří, že házení květináčů je vítáním jara a že 

symbolizuje nové plodiny, které budou shromažďovány v nových hrncích.  

 

SRBSKO 

Srbové barví vajíčka stejně jako my, ale na rozdíl od 

nás tu nejdůležitější roli sehrává vajíčko obarvené jako 

první. Musí být červené a říká se mu „čuvar kuće“ 

neboli ochránce domu. Po celý rok je umístěné na 

viditelném místě v pokoji, nejčastěji v sekretáři, asi aby 

co nejlépe mohlo plnit svou funkci a chránit všechny 

obyvatele domu či bytu.  

https://dovolena.invia.cz/recko/korfu/
https://dovolena.invia.cz/recko/korfu/
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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. Mezi 

nejoblíbenější soutěže přitom patří házení 

vajec do výšky či do dálky tak, aby se 

nerozbila. Inspirace pro tuto zábavu pravděpodobně vychází z lidového zvyku, kdy majitel 

domu přehazoval vejce přes střechu a jiný člen rodiny na druhé straně ho chytal. Když se jim 

to povedlo, jejich stavení pak bylo chráněno před bleskem. 

 

FRANCIE 

Francouzské Velikonoce se označují jako Pâques 

a na rozdíl od mnoha jiných kultur nemají tak 

silný náboženský podtext. Namísto toho se 

nesou ve znamení dobrého jídla. Dobroty však 

před dětmi neschovává velikonoční zajíček. 

Místo toho se říká, že když zvony po cestě z Říma 

letí zpět do Francie, z oblohy padají sladkosti. 

Děti je pak nadšené hledají na zahradách. S tradicí, kdy se lidé během svátků jara obdarovávají 

právě vejci, začal na svém dvoře již Ludvík XIV., který údajně na Velikonoce rozdával svým 

blízkým vajíčka ze zlata.  

Mezi úsměvné tradice, které jsou pro 

francouzský lid typické, patří také velikonoční 

žertování označované jako poisson d´avril. 

Člověka, který se stal terčem takového vtípku, 

snadno poznáte. Na zádech totiž bude mít 

připevněnou papírovou rybu. Pointou je v tomto 

případě umístit podobnou rybu na záda každému, kdo se ocitne ve vaší blízkosti. 
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Ve městě Haux se každý rok o Velikonočním 

pondělí na hlavním náměstí podává obří omeleta. 

Na její přípravu padne přes 4500 vajec. Její příběh 

začal, když Napoleon a jeho armáda cestovali přes 

jih Francie, zastavili se v malém městě a jedli tam 

omelety.  Napoleonovi se to tak zalíbilo, že nařídil 

obyvatelům města, aby sesbírali vajíčka a připravili obrovskou omeletu pro jeho armádu. 

 

NORSKO 

Tato severská země je o velikonočních svátcích téměř 

posedlá, kromě pomlázky, malování vajíček a 

lyžovačky, také řešením detektivních příběhů. Je již 

dlouholetou tradicí, že velké televize v období 

Velikonoc vysílají slavné detektivní příběhy. 

Nejoblíbenější je (stejně jako u nás) Hercule Poirot 

od Agathy Christie. Také noviny nebo webové 

servery vydávají detektivní příběhy a snaží se do jejich řešení zapojit své čtenáře. Detektivní 

příběhy v období Velikonoc můžeme najít například i na obalech od mléka. 

 

FINSKO 

V této skandinávské zemi se děti o Velikonocích 

převlékají za roztomilé čarodějky. S maskami a 

šálami kolem hlavy 

chodí ulicemi, recitují 

tradiční básničky a 

prosí o čokoládová 

vejce. Nesou při tom také svazky vrbových větví zdobených 

peřím. V některých částech západního Finska se o Velikonoční 

neděli zapalují velké ohně. Tato severská tradice vyplývá z 

přesvědčení, že plameny odhánějí zlé duchy a čarodějnice, které 

létají kolem na koštěti. 

 

 

https://dovolena.invia.cz/finsko/
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MÓDA 

Abyste věděli, co si na jaře obléct, ať jste in, tak si pro vás naše reportérky (Karin 

Tutková, Zuzana Orálková 8.B a Milada Slunská 8.A) připravily pár užitečných módních rad. 

MÓDA PRO NI 

Na jaře budou v módě výrazné potisky a barvy, ale i neutrální barvičky. Pokud 

preferujete tlumenější barvy, sáhněte po těch neutrálních a nenápadných tmavších odstínech 

zelené a hnědé. Nosit se však bude i bílá a její odstíny jako je slonovinová kost, krémová, 

perleť atd. U výrazných barev se nebojte kontrastních kombinací a divokých vzorů. Rovněž 

bude fungovat klasická kombinace černá a bílá. Hlavně v grafickém stylu a přesných liniích – 

pruhy, cik-cak přímky, puntíky. Sem tam se objeví i zebra.  

Stále nás neopustila odhalená bříška, a tak pokud se vám tento střih líbí, klidně ho do outfitu 

zakomponujte. Stydět se nemusí ani slečny se širšími boky, stačí zvolit crop top a sukni 

s vysokým pasem. 

Pokud hledáte oblečení do společnosti, místo okoukaných šatů vsaďte na přiléhavý overal

 nebo kostýmek. Trendy jsou vycpaná ramena nebo oversize kalhoty. Sháníte šaty na jaro? 

Sáhněte po těch s třásněmi. A barva? Je jen na vás, zda zvolíte něžnou meruňkovou, decentní 
šedou nebo metalickou stříbrnou. Budou se však nosit i jednoduché modely z dlouhých 

splývavých látek a mini šaty bez rukávů. 

Už na jaře oblečeme minikraťasy s punčoškami. Zapomeňte na džínové modely. Zvolte 

kousky z barevné látky, která bude ladit s kabátem a topem. V ideálním případě by měly být 

z látky stejné, aby vše vypadalo jako od švadleny. V letních parnech tyto kombinace oceníte, 

stejně jako oversized kalhoty z přírodních materiálů. Noste k nim oversized blůzy a košile. 

Dále nesmíme opomenout samozřejmě kostýmky, ty pofrčí celý rok, pokud je pořídíte ze 

vzdušného materiálu, unosíte je i v létě. 
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MÓDA PRO NĚJ 

BOMBER 

Jedním ze znovu objevených kousků pro toto jaro je bomber. Nosit jej můžete v 

klasickém, kratším střihu ze 70. let nebo v delším provedení. V obchodech nechybí ani lesklé 

bombery. 

 

PATCHWORK 

Návrháři navrací umění patchworku do jarní sezóny – je v podstatě spojování různě 

barevných kousků látek.   

 

KAPSÁČOVÉ KALHOTY 

Na jaře 2022 v trendech pánské módy převládá pohodlí. Odráží se to v návratu 

kapsáčů, které se nosí v různých, spíše širších, střizích. Spousta z těchto praktických kalhot 

určitě zapadnou do vašeho stylu. 

 

OVERSIZED TRENČKOT 

Trenčkot – plášť je pro jarní období klasickým kouskem. Ale v jarní sezóně 2022 se 

nosí s nádechem volné, oversized velikosti. Trenčkot můžete zvolit kratší i úplně dlouhý. 

 

NEONOVÉ BARVY 

Do tradiční barevné palety návrháři toto jaro přidávají ty nejvýraznější neonové barvy. 

Ať už to jsou detaily nebo rovnou celé plochy, nejčastěji je využívají v zelených a žlutých 

odstínech. Nemusíte se jich bát, stačí tyto trendy barvy pro jaro 2022 zkombinovat s 

neutrálními odstíny jako je šedá nebo béžová. 

 

K oblečen ím patří také doplňky – mezi ty rozhodně patří chytré sportovní hodinky.  
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VELIKONOČNÍ TRADICE V ČESKU 

Mezi nejdůležitější křesťanské tradice, 

které se pojí s dobou Velikonoc, patří 

zvyky dodržované v souvislosti 

s pašijovým týdnem.  Ten získal 

své označení podle pašijí, což je tradiční 

biblické vyprávění, které vypovídá o životě 

a utrpení Ježíše Krista. Svatý týden, jak se 

pašijovému týdnu někdy mezi křesťany 

také říká, začíná Květnou nedělí a končí na Boží hod velikonoční. Kromě náboženských tradic 

se však s tímto obdobím pojí také celá řada pohanských zvyků a lidových obyčejů. Právě 

proto dnes mnozí lidé za nejdůležitější svátek považují Velikonoční pondělí.  

KVĚTNÁ NEDĚLE – připomínka Ježíšova příjezdu do Jeruzaléma, kdy ho lidé vítali palmovými 
ratolestmi, svěcení kočiček, vymetání domácností zelenými ratolestmi, oblékání nových šatů, 

MODRÉ PONDĚLÍ – zdobení kostelů modrými látkami, den odpočinku, 

ŠEDIVÉ ÚTERÝ – vymetání pavučin a úklid celého obydlí, pro východní církve den, kdy si lidé 
připomínají příběh o prokletí neplodného fíkovníku, 

ŠKAREDÁ STŘEDA – připomínka toho, že Jidáš Iškariotský zradil Ježíše Krista, pečení jidášů, 
které se jedí další den ráno, vymetání komínů a zlých sil, opalování polínek, z nichž se vyrábí 
křížky, 

ZELENÝ ČTVRTEK – připomínka poslední večeře Páně, poslední den, kdy zvoní kostelní zvony, 
než „odletí do Říma“, konzumace zelené stravy nebo pouze zeleniny, 

VELKÝ PÁTEK – připomínka ukřižování Ježíše Krista, přísný půst, velkopáteční mše a obřady, 
den otevírání hor a hledání pokladů, kdy se nesmí prát prádlo, nikomu nic darovat, prodávat ani 
půjčovat, 

BÍLÁ SOBOTA – návrat zvonů z Říma, Velikonoční vigilie, svěcení ohně, rozsvěcení velikonoční 
svíce (paškál), konec půstu, vymetání domu novým koštětem a zvyky spojené se zajištěním 
dobré úrody, 

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ – oslava Kristova vzkříšení a nanebevstoupení, svěcení velikonočních 
pokrmů, první den hodování po čtyřicetidenním půstu, velikonoční jízdy na koních, 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ (ČERVENÉ PONDĚLÍ) – den pomlázky a koledování. 

 

https://radimejak.cz/velikonoce-pasijovy-tyden/
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ŘEHTAČKY A KLAPAČKY 

Mezi oblíbené velikonoční zvyky v České 

republice patřilo již odedávna také řehtání či 

klapotání. Používání malých řehtaček a 

klapaček do ruky, ale i velkých nástrojů 

vožených na trakaři přitom mělo nahradit 

zvony, které naposledy zazní při mši na Zelený 

čtvrtek, následně „odletí do Říma“ pro 

požehnání od papeže a vrací se teprve na Bílou 

sobotu. S pomocí řehtaček a klapaček se také svolávali věřící k bohoslužbám a jejich zvuk 

měl z domu údajně vyhnat veškeré zlo.  

JIDÁŠE  

Jidáše se od pradávna pekly hlavně na Škaredou 

středu (aby si je lidé mohli vychutnat už další den brzy 

ráno) nebo na Zelený čtvrtek. Měly by mít tvar 

zamotaného válečku, čímž podle křesťanského 

výkladu připomínají provaz, na němž se oběsil Jidáš 

Iškariotský. Lidové vysvětlení: údajně se jednalo o 

skvělý způsob, jak spotřebovat zbytky těsta, které 

by jinak nevyužily.  

MAZANEC 

Další oblíbenou velikonoční pochoutkou jsou 

mazance, které mají být symbolem slunce. 

Dnes se toto pečivo většinou zadělává na Bílou 

sobotu, připravuje se ze stejného těsta jako 

vánočka a lidé si ho dopřávají na Boží hod 

velikonoční. V minulosti však mazanec zdaleka 

neměl stejnou chuť jako dnes. Původně totiž 

vůbec nebyl sladký. Dříve se mazance připravovaly ze strouhaného sýru a velkého množství 
vajec, protože žádoucí bylo, aby byly krásně žluté. Pokud jde o sladké mazance, dnes se sice 

pečou z vánočkového těsta, ale každý je připravuje trochu jiným způsobem, dle vlastní chuti. 

Důležité však je, že si mazanec uchoval svůj kulatý tvar a znak kříže uprostřed. 
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VELIKONOČNÍ BERÁNEK 

Jedním z nejoblíbenějších pokrmů velikonočního 

období je samozřejmě beránek, který se 

stal symbolem Ježíše Krista, ale pro mnohé 

představuje také nový život nebo mláďata, která se 

na jaře rodí. V židovské tradici představoval 

beránek jednotlivé členy izraelského lidu, kteří 

byli součástí Božího stáda. Židé pak beránky 

obětovali a pojídali při pesachovém svátku, čímž si připomínali vysvobození Izraelitů z 

egyptského otroctví. Dříve se tedy v období Velikonoc hojně konzumovalo skopové maso. 

Když ovšem nastaly chudší časy a lidé měli hlouběji do kapsy, masitý pokrm byl postupně 

nahrazen sladkým pečivem ve tvaru beránka.  

BARVENÍ KRASLIC 

Již od nepaměti byla vejce považována za symbol 

zrození, plodnosti, úrody a nového života. Zdobení 

skořápek se údajně provádělo již v pravěku, vejce se 

také dříve vkládala do hrobů zemřelých. 

 

PLETENÍ POMLÁZEK A KOLEDOVÁNÍ 

Mezi oblíbené velikonoční zvyky, které se 

na našem území praktikují již velice 

dlouho, patří pletení pomlázek, s nimiž 

chlapci na Velikonoční pondělí chodí na 

koledu a šlehají děvčata. Pomlázka by 

měla být ručně vyrobená z vrbového 

proutí, přičemž k výrobě těch 

nejjednodušších se obvykle používá 6 až 12 větviček, ale ty složitější mohou obsahovat klidně 

i 24 proutků. 
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POLÉVÁNÍ VODOU 

V některých oblastech muži kromě šlehání 

ještě polévají dívky a ženy studenou 

vodou, což mládenci berou jako součást 

jarního osvěžování žen. Tento zvyk přitom 

dokládají již záznamy ze 14. století, které 

vysvětlují, že ospalce a lenivce lidé časně 

zrána házeli do vody, aby se pořádně 

probrali. Kromě vody ale dnes muži na některých místech používají také levné, ne příliš 
lichotivě vonící parfémy. 

VYSÉVÁNÍ OBILÍ 

Protože Velikonoce nejsou spojené pouze s 

náboženskými tradicemi, ale zároveň představují 

také svátek jara a nového života, odedávna se s 

tímto obdobím pojily také zemědělské práce a 

vysévání obilí. V současnosti si lidé tuto tradici 

připomínají v rámci zdobení svých obydlí, a to 

především vyséváním trávy či obilí do květináčů 

nebo misek s hlínou. Jakmile před velikonočními 

svátky vyklíčí, zdobí se pak kraslicemi, zajíčky nebo třeba velikonočními pentlemi. 

HLEDÁNÍ POKLADŮ 

Kromě toho, že Velký pátek představuje den 

velkého půstu, kdy si křesťané připomínají 

ukřižování spasitele Ježíše Krista, podle 

lidových obyčejů se jedná také o den magie a 

nadpřirozených sil. Staré pověsti tvrdí, že se 

otevírají hory a země ukazuje své skryté 

cennosti. Právě z toho důvodu vznikl zvyk 

velikonočního hledání pokladů, který se na některých místech traduje dodnes. 
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LITERÁRNÍ KOUTEK 

DOPORUČENÉ KNIHY PRO ZIMU 

Naše redaktorka Anna Pecková (8. A) si pro vás připravila recenze na knihy jejího 

výběru. Pokud rádi čtete a už nevíte po jaké knize sáhnout, pak je tento článek přímo pro vás! 

PRŮVODKYNĚ DUŠÍ 

Autor: Alžběta Komrsková 

Počet stran: 256 

Vydání: 2021 

Žánr: Fantasy, Pro děti a mládež 

Obsah: Znamená smrt konec nebo nový začátek? 

Nandini strávila celý svůj život po boku mrtvých. Je totiž 

Průvodkyně a jejím posláním je chránit a doprovázet duše zemřelých 

do posmrtného života. Když do jejich kláštera hluboko v horách přijedou poslové se zprávou, 

že císař je mrtev, vše se změní. Princ Arjin si ji vybere, aby se pokusila o nemožné – vydala se 

spolu s ním do Mezisvětí a pomohla mu přivést mrtvého otce zpět mezi živé. Stihnou to dřív, 

než zemi zničí nemilosrdný boj o moc, který se po císařově smrti 

rozhořel? Kývne Nandini na úkol, při kterém může ztratit vlastní duši? 

 

RYBY – ÚTOK Z HLUBIN  

Autor: Džundži Itó 

Počet stran: 404 

Vydání: 2017 

Žánr: Horory, Komiksy 

Obsah: Horor, při kterém se vyplatí nedýchat. Nad Okinawou se 

vznáší pach smrti... a z moře vycházejí ryby na kovových nožičkách. 

A rybami to jen začíná. Skupina přeživších se snaží bojovat s 

odporným nebezpečím. Zápach, který přináší smrt, se stále šíří. Skvělá hororová manga od 

jednoho z nejslavnějších tvůrců žánru! Kompletní příběh v jedné knize!  
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KRUTÝ PRINC 

Autor: Holly Blacková 

Počet stran: 420 

Vydání: 2018 

Žánr: Fantasy, Pro děti a mládež  

Obsah: Vítejte ve světě, kterému vládnou nelítostné víly! První díl 

napínavé fantasy série. Jude bylo sedm, když jí zabili rodiče a unesli 

spolu se sestrami na proradný dvůr víl. O deset let později ale netouží 

Jude po ničem jiném než patřit mezi víly. A to i přes to, že je smrtelná. Většina víl lidmi pohrdá 

a nejvíce podlý princ Cardan. Aby Jude získala vysněné místo u dvora, musí se princi postavit. 

Zaplete se však do intrik. Když hrozí, že násilí zničí slavný dvůr, rozhodne se pro pochybné 

spojenectví, které ji může stát život.  

Pokračování: Podlý král, Královna Ničeho, Jak se král Země víl naučil nenávidět příběhy  

 

PAST NA KORUNU 

Autor: Daniela Krolupperová 

Počet stran: 144 

Vydání: 2018 

Žánr: Detektivky, Krimi, Pro děti a mládež 

Obsah: Začíná rok 1919, Jáchym a Filip z Podskalí bruslí na zamrzlé 

Vltavě, ale na jiné zimní radovánky čas nemají. Je sice po válce, ale 

oba musejí doma pomáhat – Jáchym v pekárně, Filip v krejčovství. 

Když spolu roznášejí hotové šaty zákazníkům, nečekaně se připletou k setkání dvou mužů. 

Jeden je pekárenský pomocník a druhý zámožný pán. Od té chvíle jsou kluci ve střehu a 

odhodlaně se pustí do dalšího pátrání. Netuší, že se zapletou do kriminálního případu, který 

může ohrozit existenci mladé republiky.  
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ANNE FRANKOVÁ – KOMIKSOVÝ ŽIVOTOPIS 

Autor: Sid Jacobson a  Ernie Colón  

Počet stran: 154 

Vydání: 2013 

Žánr: Literatura světová, Komiksy 

Obsah: Komiksové zpracování Deníku Anne Frankové, která 

zahynula v koncentračním táboře a jejíž deníkové záznamy se staly 

pro další generace ukázkou hrůz války a vyhlazovacích táborů…  

 

 

KŘIVÁCI  

Autor: Maureen Johnsonová  

Počet stran: 336 

Vydání: 2019 

Žánr: Detektivky, Krimi, Pro děti a mládež 

Obsah: Ellinghamova akademie je slavná soukromá škola ve 

Vermontu, na kterou chodí ty nejbystřejší hlavy, vynálezci a umělci. 

Založil ji Albert Ellingham, magnát z počátku 20. století, který toužil 

vytvořit báječné místo plné hádanek, spletitých stezek a zahrad. 

„Místo, kde je škola hrou,“ jak říkával. Krátce po jejím otevření mu ale unesli ženu a dceru. A 

jediné skutečné vodítko je posměšná hádanka, která je podepsaná děsivým pseudonymem. Stal 

se z toho jeden z největších nevyřešených zločinů americké historie. Stevie Bellová je nadšená 

fanynka skutečných zločinů, a právě začíná studovat prvním rokem na Ellinghamově akademii. 

Má vskutku ambiciózní plán: chce tenhle případ vyřešit. Navíc ji do karet nahrává podivný fakt, 

že se zločinec vrátí na místo činu...   

Pokračování: Němý viník  
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LITERÁRNÍ KOUTEK 

VELIKONOČNÍ BÁSEŇ 

Náš redaktor Jakub Hrubec (5.A) si pro naše čtenáře opět připravil krásnou básničku, 

tentokrát s jarní tematikou.  

JARO V ČECHÁCH 

 

Vlaštovky už letí, 

celou zimu byly v Africe a na Čechy se těšily nejvíce. 

Krásně je tu v našem kraji, 

hlavně když stromy zelenají. 

Když květiny rozkvetou, 

stane se naše zem barevnou paletou. 

Když se podívám na tu zem s modrou oblohou, 

vidím, že nikde jinde na světě mít hezčí jaro nebudou. 
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LITERÁRNÍ KOUTEK 

RECENZE SERIÁLU PRO ZIMU 

Naše redaktorka Barbora Hrozová (8.A) pro vás připravila recenzi a hodnocení 

k aktuálnímu filmovému trháku. Třeba vás tento článek namotivuje k návštěvě kina. 

JEŽEK SONIC 2 

 

Ježek Sonic, kultovní komiksová a herní postavička, 

dostal v roce 2020 svůj vlastní hraný celovečerní film a letos 

na jaře vyšel jeho druhý celovečerní film. Pojďme si ho 

zhodnotit. 

 

Ve chvíli, kdy Doktor Robotnik osudově uvízl na 

Houbové planetě, ztratil ježek Sonic jediného opravdového 

nepřítele. A začal se hodně nudit. Robotnik však dokázal 

nalézt způsob, jak ze svého houbového vězení uniknout a vrátit se na Zemi. Navíc se spojil s 

ježurou jménem Knuckles, což je chlupatá červená koule plná zloby a unikátních schopností, 

které jsou podobné těm Sonicovým. Tahle nebezpečná dvojka sleduje dva hlavní cíle. Prvním 

je pomsta Sonicovi a druhým nalezení a ovládnutí Emeraldu (nekonečného zdroje energie), 

který by z Robotnika udělal vládce celé planety. Přesile naštěstí nebude Sonic čelit sám, ale s 

podporou dvouocasého lišáka Tailse, který mu přišel na pomoc z jiné dimenze, protože tady 

jde o všechno. Tails a Sonic se vydali na stopu Emeraldu, ale nevěděli, že Robotnik je už 

Emeraldu v patách. Sonic využil své schopnosti a snažil se jim zabránit ve zmocnění se 

Emeraldu. Robotnik měl však své utajené plány. Zradil Knucklese, zmocnil se diamantu a 

zmizel. Knuckles, Tails a Sonic se spojili proti Robotnikovi. Našli ho ve městě a začali proti 

němu bojovat… 

 

Modrý ježek je sympaťák, jde mu akce i humor, Jim Carrey si to na plátně pořád užívá 

a nový zloduch Knuckles se taky povedl. Film příjemně utíká a nudit se nebudou děti, ani 

dospěláci. 
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LITERÁRNÍ KOUTEK 

Věděli jste, jaký původní křesťanský význam mají Velikonoce a jak je křesťané slaví? 

Kristýna Luzarová (8.A) pro vás odpověď připravila formou následujícího článku. 

KŘESŤANSKÉ VELIKONOCE 

Na Velikonoce se křesťané připravují 

čtyřicetidenním obdobím nazývaným postní 

doba, které začíná Popeleční středou. Je to 

původně doba, kdy lidé toužící přijmout křest 

(katechumeni) zintenzivňují svoji přípravu. 

Ostatní křesťané se brzy připojili, aby si tak 

sami svoji víru oživili. Po Velikonocích 

nastává velikonoční doba, která trvá padesát dní do svátků "Seslání Ducha svatého", kdy se 

připomíná další událost. Velikonocemi totiž nic neskončilo. Apoštolové se v dalších čtyřiceti 

dnech setkávali se vzkříšeným Kristem. Při posledním setkání jim Kristus řekl, že už ho 

neuvidí, ale dostanou zvláštní posilu – dar Ducha svatého. Ten dostali za dalších deset dní. Ve 

velikonočním období se nosí bílá barva, barva světla, barva, která připomíná roucha, která si 

oblékali nově pokřtění v prvotní církvi, aby symbolizovali nový život. 

PŘED KOSTELEM SE ZAPALUJE OHEŇ 

V noci na Velikonoční neděli se před 

kostelem rozhoří oheň. Lidé se u něj 

shromáždí a rozsvítí velikonoční svíci – 

paškál. Pak vejdou do tmavého kostela. 

Od paškálu se postupně zapaluje víc 

svíček a noc se od nich rozjasní. Začne 

se zpívat, rozezvučí se zvony i varhany. 

Ti, kteří nedávno poznali Ježíše, jsou ve 

vodě pokřtěni. Na tvářích lidí září radost. 
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LITERÁRNÍ KOUTEK 

MANGY, KTERÉ MAJÍ VYJÍT 

 

ZASLÍBENÁ ZEMĚ NEZEMĚ 14                             TOKIJSKÝ GHÚL:RE 13                                                     
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NARUTO 55: VÁLKA PROPUKÁ                           HRDINSKÁ AKADEMIE 13:         
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HISTORICKÉ OKÉNKO 

Anna Pecková (8. A) si pro vás připravila historické okénko, ve kterém vám vždy budou 

představena zajímavá a záhadná místa, věci, události z naší historie a přiblíží vám pověsti a 

fakta, s tímto tématem spjaté.  

ZÁHADA Z YOUTUBE: NEJSLAVNĚJŠÍ ZMIZENÍ ONLINE! 

 

Před čtyřmi lety proběhl internetem 

podivný případ zmizení mladého Němce, 

které bylo zachyceno na kameru. Od té 

doby se stále nepodařilo vysvětlit, co se 

tenkrát stalo…  

8. července roku 2014. Událost, 

která ve velkém měřítku aktivizovala internetovou komunitu, a to nejen proto, že lidé milují 

záhady a konspirace, ale i z toho důvodu, že poslední chvilky jednoho muže byly zachyceny na 

videu, jež následně oblétlo svět. Co se tedy přesně stalo?                 

NEPOCHOPITELNÉ ZMIZENÍ 

Osmadvacetiletý Němec Lars Mittank 

byl na dovolené v Bulharsku s kamarády. Během 

týdenního pobytu popíjeli alkohol, hráli fotbal, 

odpočívali a vlastně nedělali nic zvláštního. 

Jediným incidentem byla rvačka v jednom 

nočním baru, během níž se Mittank dostal do 

sporu s několika fanoušky konkurenčního fotbalového klubu. Výsledkem byl protrhlý ušní 

bubínek, kvůli čemuž dostal Mittank předepsaná antibiotika. 

Co však bylo horší, nemohl odletět společně se 

svými kamarády, ale musel v bulharské Varně 

ještě několik dnů zůstat. Změny tlaku v letadle 

by totiž jeho uchu v takovém stavu nedělaly 

dobře. Od té doby, co jeho kamarádi odletěli 

domů, se Mittank začal chovat divně. Volal 

své matce a mluvil o tom, že ho někdo sleduje 

a že se bojí o život. Předepsané prášky nebral 
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a jeho chování se nedalo ničím vysvětlit. Nakonec se dostal až na letiště k tamnímu lékaři, který 

musel zkontrolovat stav Mittankova ucha a cestu schválit. Mittank dostal povolení k odletu, než 

však nastoupil do letadla, něco ho zřejmě k smrti vyděsilo. Nechal svá zavazadla u lékaře a 

plnou rychlostí vyběhl z letiště. Přelezl ploty a ztratil se v přilehlých lesích. Od té doby ho nikdo 

neviděl. 

 

TAJEMNÉ VIDEO NA YOUTUBE 

 Internetová komunita byla případem 

fascinována především proto, že poslední 

momenty Larse Mittanka zachytila letištní 

průmyslová kamera. Video následně obletělo 

svět, lidé se snažili mladého muže hledat, ale 

neúspěšně. Slehla se po něm zem. Jeho matka, 

Sandra Mittank, si najala soukromého 

detektiva, ale navzdory rozsáhlému úsilí se 

Larse už najít nepodařilo. Během čtyř let od jeho zmizení se samozřejmě objevilo několik zpráv, 

že se Mittank našel, ovšem spekulace byly nakonec vždy vyvráceny. Ti, kteří znají bulharské 

poměry, věří, že kvůli vysokým vedrům, jež v oblasti panují, nemohl dlouho přežít. Možná se 

stal i obětí trhu s bílým masem. Zmizení mladého člověka však dodnes nebylo vysvětleno. A 

tak se objevila spousta konspiračních teorií a otázek: Propukla u něj psychická nemoc? Jak 

jinak podivné chování chápat? Nebo možná byl skutečně sledován? Jenže kým a proč? Samé 

otázky a žádné odpovědi, kterých se s největší pravděpodobností nikdy nedočkáme.  
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HISTORICKÉ OKÉNKO 

ÚTOK MRTVÝCH VOJÁKŮ 

 

Používání plynů se během první 

světové války stalo až příliš standardní 

praxí, dodnes nabízející děsivé a 

nehumánní výjevy. Tento případ je 

však v některých ohledech ještě 

hrůznější než ty ostatní. Proti tisícům 

suverénních vojáků se najednou 

rozběhlo několik desítek krvácejících a zjevně umírajících mužů, nepochybně odhodlaných k 

čemukoli. Útok mrtvých vojáků proběhl v létě 1915 a zapsal se do dějin jako pravděpodobně 

nejbizarnější bitva.   

NĚMECKÁ PŘEVAHA  

Událost se odehrála na území 

dnešního severovýchodního Polska, 

konkrétně u vojenské pevnosti Osowiec. Ta 

byla tehdy, tedy 6. srpna 1915, obsazena 

ruskou posádkou čítající 900 mužů. O dobytí 

pevnosti se pokoušela výrazně početnější 

německá armáda zahrnující až 8 000 mužů 

pod vedením generála (tehdy ještě polního 

maršála) Paula von Hindenburga.  

Ve čtyři hodiny ráno byla akce zahájena vzdušným 

útokem, který na ruskou posádku v pevnosti shodil balony 

s chlorem. Nepřipravená ruská defenziva byla chemickým 

útokem zcela ochromena a většina vojáků byla okamžitě 

vyřazena z boje. Německé jednotky tedy postupovaly k 

pevnosti, která se ocitla pod těžkou palbou. Útočící vojáci 

se však museli vypořádat s děsivým pohledem. Necelá 

stovka přeživších, avšak chlórem těžce zasažených, 

ruských vojáků zahájila protiútok, který nebyl ani tak nebezpečný, ale spíše znepokojivý a 

hororový.  
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BOJOVNOST OBRÁNCŮ PEVNOSTI 

Rusové kašlali krev a jejich 

kůže byla nazelenalá. Pohled na 

znetvořené vojáky byl pro německou 

armádu natolik strašlivý, že se dala na 

okamžitý ústup, až se chytila do 

svých vlastních nastražených pastí. 

Pasti začaly vybuchovat a německé 

armádě přivodily ztráty. Pěchota na 

útěku se navíc stala snadným cílem ruských kulometů, ovládaných zbytkem zdravých vojáků. 

Nepravděpodobný a hrůzostrašných protiútok umírajících vojáků, kteří se podobali 

zombie, proto se po bitvě vžilo označení „Útok mrtvých“, dal zbytku ruských sil dostatek času 

na zformování obrany a přípravu evakuace. Rusové pevnost opustili 18. srpna, tedy o 12 dní 

později. Němci se vysněné pevnosti tedy nakonec dočkali, ovšem za cenu pro ně nečekaně 

velkých ztrát. Událost se zapsala krvavým písmem do dějin a potvrdila názory o nehumánnosti 

chemických zbraní.  
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HRACÍ KOUTEK 

Něco málo pro zábavu si pro vás připravil náš redaktor M. Sekanina (8.B). 
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