
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ročník školního občasníku      Vydáno dne 12. 5. 2014 

 
ŠKOLÁCI 
 
Nemohu za to tak docela ručit. 
Většina školáků se neumí učit. 
 
Čtou jenom v sešitech nějaká slova, 
netuší, co znamenají, tak je čtou znova. 
 
 Ruší je totiž všechno okolo nich, 
vyprávění spolužáků, hlasitý smích. 
 
Co bylo na fejsu, co řekla tamta, 
stejně tak fungoval indiánský tamtam. 
 
Nemají nikdy čas pochopit látku, 
proplouvají školou od pondělí k pátku. 
 
Jen krátký víkend mají k odpočinku, 
hned po něm mozek nese znalostní činku. 
 
Nosí se s nimi celý rok od září, 
v červnu jim konečně očička zazáří! 

Obrázek: Snizhana Kraynyk 6. A 

Anonymous 
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Časopis Základní školy náměstí Jiřího z Lobkovic, Praha 3 

Je o všem co nás zajímá. Může do něj přispět každý z naší školy. 

 

 

Slovo má:  Sběr papíru 2 Kam s ním 10 

Víčka pro Žanetku 3 Výstava „ Domácí mazlíček“ 10 

Ve škole – proběhlo: 4 Prevence kouření 12 

Exkurze v ND 5  Vědomostní soutěže 13 

Návštěva Petchova paláce 5 Sport 14 

Pražské poetické setkání 6 Veselé Velikonoce 15 

Návštěva v ZOO 7 Projekt COMENIUS 17 

Výstava v průjezdu 8 Ze školní družiny 18 

 

 

 

Paní učitelky Černá a Houfková 

 

   

 Ve dnech 11. 2. až 13. 2. 2014 proběhl na pracovišti na nám. Jiřího z Lobkovic 

bleskový sběr starého papíru.  

 Celkem jsme tentokráte sesbírali 1740 kg. Všem, kdo se zapojili, patří skutečně 

veliký dík! Stále mě ale mrzí, že se nezapojilo více žáků. Již v listopadu při minulém 

sběru jsem předpokládala, že kolem 5 kg by mohl přinést téměř každý, ale to se 

zatím bohužel opět nestalo. Tak snad příště… 

Helena Černá 
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Předpokládám, že většina žáků naší školy je informována o tom, že se od 
začátku školního roku u nás sbírají plastová víčka pro nemocnou Žanetku. Všem 
pilným sběračům velmi děkuji, v kabinetě se mi již nastřádalo deset velkých pytlů 
víček. Velké poděkování patří prvňákům a druhákům, kteří mne zásobují pravidelně, 
ale samozřejmě i ostatním. 

Jsou mezi námi i takoví nadšenci, kteří sbírají víčka v celém domě, kde bydlí. 
Takovéto iniciativy si zvlášť cením. A určitě udělá radost i mamince malé Žanetky.  

Postupně se někteří  z  vás zapojili do třídění víček a s tím souvisí moje 
prosba. Víčka je především potřeba rozdělit na dvě skupiny. V první mají být všechna 
nápojová, tedy malá i trochu větší víčka od PET lahví, mléka, jogurtových nápojů, 
oleje apod. Do druhé pak patří ostatní, hlavně velká víčka od kávy (zbavené 
papírového vnitřku), instantních čajů, od aviváží a pracích gelů, obaly od kinder 
vajíček.  Víčka složená ze dvou barev se sbírat nemají, pokud jednotlivé části nejdou 
rozdělit.  Pokud byste dokázali nosit víčka již takto roztříděná, usnadníte nám práci.   

Všem, kteří se již na třídění zatím 
podíleli, také děkuji. Pokud by se mezi 
vámi našli další ochotní pomocníci, kteří 
by pomohli se tříděním i některý den po 
vyučování, ať se u mě přihlásí. 

A nakonec prosba.  Nedávno jsem 
si všimla, že v pytli na odpad skončilo 
veliké množství různých, hlavně velkých 
víček, která se dala využít a také řada 
PET lahví s víčkem. Prosím, nevyhazujte 
je a myslete na Žanetku. V učebnách 
jsou nádobky, dole ve vestibulu je 
plastový koš. Pokud si všimnete, že 
někde nádobka na víčka ještě chybí, 
ráda vám ji dám, stačí se pro ni zastavit 
v kabinetě ve druhém patře. Byla by 
škoda mařit práci a snahu druhých. 

Věřte, že vaše práce není 
zbytečná, protože může někomu 
konkrétnímu pomoci. A o to především 
v tomto projektu jde. Tak hodně sil do 
dalšího sbírání!  
 

Pavla Houfková 
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V pondělí jsme se třídou šli na exkurzi do Národního divadla. Moji rodiče 

pracují ve sboru ND, takže já to v Národním docela znám. Tím myslím, jakože 

vím, kudy se tam chodí a ne že znám jeho historii.  

Paní Daňhelová na mě pořád tak divně koukala, jako kdybych o tom měla 

něco vědět (jako že bych tedy asi měla, ale nevím). Takže jediné, co tak o tom 

vím je, že se postavilo roku 1881 a bylo otevřeno operou Libuše. Potom shořelo a 

znovu se dostavělo roku 1883. 

Nejdříve jsme šli k základním kamenům, které jsou např. z Řípu, z Blaníku 

nebo z Vyšehradu. Pak jsme viděli busty architektů Josefa Zítka a Schulze. 

No a potom přišla tragédie. Moji vtipní rodiče se tam ukázali v divadelních 

kostýmech. Máma v kostýmu z Čarokraje a táta v kostýmu z Káčy. Ten 

z Čarokraje byla mandragora (to je takový divný strom, ve kterém máma musí mít 

namalovaný obličej na hnědo a má na sobě takovou pytlovinu, která hrozně kouše), 

no a ten z Káči je nějaký čertí kuchař… 

Paní průvodkyně nám povídala o oponě, kterou namaloval Vojtěch Hynais, a 

ukazovala nám výzdobu. Pak jsme byli na galerii a podívali jsme se i na terasu 

k trigám, kde byla hrozná zima. 

Bylo to tam docela fajn. Pořád lepší než učení!!! 

5. A 
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Dne 2. března jsme se třídou navštívili Petschkův palác. Místo, kde za 

druhé světové války bylo sídlo, kanceláře a vyslýchací prostory německé státní 

policie – gestapa. Zatímco bývalé kanceláře a všechna patra paláce zabralo 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, tak vyslýchací prostory zde zůstaly 

zachovány jako památník nejen těm, kteří byli gestapem vyslýcháni, ale také všem 

obětem nacismu. 

Když jsme tam vešli, bylo vidět, jak na všechny dolehla ta atmosféra, která 

se po více než sedmdesáti letech moc nezměnila. Pořád tam je cítit ta bolest, 

utrpení a zoufalství. 

V „Pečkárně!“ jsme měli možnost zhlédnout proslulý „biograf“, místnost, 

ve které vězni seděli jeden vedle druhého na dlouhých dřevěných lavicích 

s rukama v klíně a před očima se jim promítal celý život, proto ten název 

„biograf“. Příslušníci gestapa si vězně jednoho po druhém odváděli k výslechu a po 

výslechu zase přiváděli do „biografu“. Cesta mnohých  z nich vedla z „Pečkárny“ v 

nákladních vozech do pankrácké věznice, Mauthausenu anebo rovnou na 

kobyliskou střelnici. Osud je čekal všude stejný – smrt. 

Dále jsme si mohli prohlédnout vyslýchací „pomůcky“ nebo si přečíst o 

krutých vyslýchacích metodách gestapa. 

Myslím, že v Petschkově paláci všichni pochopili, co znamená slovo 

nacismus, a poznali, čeho jsou lidé schopni. 

David Kučera, 9. A 

 

 Dne 7. 3. jsme byli v Městské knihovně na programu o starověkém Egyptě. 

Byli jsme rozděleni na 6 skupin po třech (jedna po dvou). Ve skupinách jsme 

dostávali několik otázek, za každou správnou odpověď jsme dostali jednu část 

obrázku. Když se nám podařilo složit ho celý, vznikl obrázek, na kterém byl 

egyptštinou napsán nějaký text. Ten jsme měli přeložit podle nápovědy, na které 

byly napsány řecké znaky a česká slova.  Kdo text rozluštil nejlíp, dostal knížku. 

Dne 12. 3. jsme byli v Městské knihovně na programu o komiksech. 

Dozvěděli jsme se například, že komiks pochází už z Egypta. První novodobý 

komiks, jak ho známe teď, byl komiks  Žluté dítě z Ameriky. Dozvěděli jsme se 

tam i další zajímavé informace. Také jsme si mohli vyrobit svůj komiks o 

Mikulášovi (z knížky Mikulášovy patálie).  

Jan Pinkas 6.A 



6 

 

 
 

V březnu 2014 jsme šli se třídou do knihovny v Korunní. Autorka knihy o 

Egyptě nám přečetla kousek ze své knihy a někomu z nás  dovolila, aby též něco 

přečetl. Poté se nás ptala na nějaké otázky ohledně příběhu z knihy. Po 

zodpovězení otázek jsme si náhodně vytáhli kartičku se symbolem, který nás 

zařadil do určitého týmu. 

Když se všichni rozdělili do týmu, tak jsme dostali úkol, který nám zadala 

autorka knihy. Měli jsme odpovídat na otázky. Po správně zodpovězené otázce 

jsme dostali kus puzzle. Když se celé složené puzzle otočilo, byl na druhé straně 

rébus. Po vyluštění rébusu nastalo vyhlášení vítězného týmu. Vyhrál tým, který se 

skládal z Káji Soukupové, Matese Tyla a Jana Zitty. Po moc hezké přednášce 

jsme si mohli půjčit knížku nebo nějakou vrátit. Vrátili jsme se zpátky do školy a 

pokračovali v učení. 

Kateřina Dvořáková 6. A 

 

Školní kola recitační soutěže se zúčastnilo 16 žáků z 1. – 5. tříd. 
 

Umístění: 1. tř. - 2. tř.: 1. místo - Sebastian Husák, 1. B 
2. místo - Tereza Kaiferová, 1. A 

   3. tř. - 5. tř.: 1. místo - Rozárie Tereza Husáková, 3. B 
2. místo - Lídia Denisová, 5. C 
3. místo - Šárka Slabá, 5. A 

Blahopřejeme a všem účastníkům děkujeme za přípravu a snahu. 
Hana Hainzová 
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Dne 24. března 2014 jsme s naší třídou v rámci přírodopisu navštívili 

zoologickou zahradu. Exkurze byla zaměřena na téma ptáci. Počasí nám moc 

nepřálo a po celou dobu programu pršelo. Nejdříve jsme jeli metrem na Muzeum a 

tam přestoupili na jinou trasu metra a jeli na Nádraží Holešovice, kde jsme 

přestoupili na autobus, který nás dovezl až k ZOO.  

Když jsme do ZOO dorazili, čekala tam na nás naše průvodkyně Petra.  

S Petrou jsme si nejdříve zopakovali základní znaky ptáků a řekli si různé 

zajímavosti k nim. Potom jsme se šli na nějaké ptáky podívat. Nejdříve jsme 

pozorovali papoušky Ara, sýčka a andulky. Petra nám k nim něco povídala a 

přesunuli jsme se k dravcům, kde jsme viděli hlavně supy. Měli obrovskou voliéru, 

kde si volně poletovali a jedli mršiny.  

Petra nám k nim opět něco pověděla a přesunuli jsme se k vodním ptákům. 

Jako první jsme viděli pelikány. Je velmi zábavné je pozorovat, když pijí nebo jí, 

kvůli tvarům jejich zobáku. Viděli jsme tam také kachny a další vodní ptáky. Po 

zastávce u vodních ptáků jsme šli do pavilonu ptáků tropických. Tam jsme se 

velmi těšili, protože venku pršelo a byla tam zima. Když jsme do pavilonu přišli, 

bylo tam teplo a trochu dusno. Byli tu i zpěvní ptáci, takže byl všude slyšet jejich 

krásný hlas. Poté jsme se přesunuli k plameňákům, o kterých jsme si opět 

povídali. Také tam byly automaty na jídlo a pití, tak jsme si něco malého koupili a 

pokračovali jsme do posledního pavilonu tučňáků. Tučňáci byli velmi hezcí.  

Pak už byl konec naší prohlídky. Rozloučili jsme se s průvodkyní Petrou a 

poděkovali jsme jí. Potom jsme měli na chvíli rozchod, občerstvili jsme se a jeli 

zpátky do školy.  

Klára Beringerová, 7. A 

 

 

 

 

NÁVŠTĚVA ZOO 
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Již čtvrtým rokem se 

naše škola účastní výstavy 

pořádané radnicí Prahy 3.   

Letos jste si mohli 

prohlédnout nejen práce 

žáků, ale i fotografie ze 

školního prostředí. Výstava 

proběhla v průběhu měsíce 

března. 

Jitka Kučírková, kab. Vv 
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Julčina strašidelná pohádka 
(z pera žáků 5. A ) 
 

Byly dvě kamarádky. Kačka a Eva. Eva přespávala u Kačky doma. Rodiče 

Kačky odjeli na oslavu tety. 

Eva si vybalovala u Kačky a najednou zazvonil zvonek. Eva se ptala Kačky, 

kdy odjeli její rodiče a jestli si něco nezapomněli. Kačka řekla, že odjeli hned po 

obědě a že tam přespí. Tak šly otevřít. Byla to sousedka, ptala se, jestli jsou 

doma rodiče. Holky jí řekly, že ne, tak odešla.  

Najednou zase zazvonil zvonek. Holky myslely, že je to zase sousedka, tak 

šly otevřít. Bylo to nějaké strašidlo, mělo kapucu a svítily mu oči. Áááááááá 

křičely holky. A zavřely honem dveře.  

Za chvíli zazvonil zvonek potřetí. Holky se koukly kukátkem. Bylo to Evin 

bratr. Tak ho pustily dál. A Evin bratr říká: „To jsem vás vystrašil, co?“ 

Julie Kristová, 5. A 
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Kam s ním?  

Obyvatelé Prahy každoročně vyhodí 7 až 10 tisíc tun odpadu mimo kontejnery  

a sběrné nádoby.  Společnost Pražské služby zahájila edukativní kampaň, ve které 

chce přesvědčit Pražany, aby se při nakládání s odpadem chovali zodpovědněji. 

 

V prosinci v prvních třídách 

proběhla akce ke třídění 

odpadů. 
Na  frekventovaných 

místech Prahy či základních 
školách byli k vidění maskoti, 
kteří rozdávali  speciální 
edukativní kartičky a děti si mohly 
ověřit svoje znalosti, zasoutěžit si, 
dozvědět se nové věci nebo si 
omalovávat. 

Pro podporu kampaně 
běžely v rádiu a na velkoplošných 
obrazovkách reklamní spoty. 
 

Na titulní stránce 
čtvrtletníku společnosti Pražské 
služby 
jsou děti z naší školy, ze  třídy 
1.B 
 

A co Vy, třídíte odpad? 
 

redakce 

 
 

Domácí mazlíček 
 

Celé první pololetí jste mohli sledovat výstavu obrázků a povídání o svých 
domácích mazlíčcích. Výstava byla umístěna ve 2. patře budovy školy.   

Přestože soutěž vzešla z nápadu žáků a z  iniciativy školního parlamentu, 
nakonec Vás nebylo mnoho, kteří jste se chtěli  pochlubit se svými mazlíčky a přidat 
fotografii a krátké povídání o svých zvířecích kamarádech.  

Nejvíce obrázků přinesli žáci prvního stupně. Nakonec jste vybrali tyto 
nejsympatičtější mazlíčky. 

redakce 
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Mám psa Jacka Russela a jmenuje se 

Tonny.  

Jsou mu 4 měsíce, váží necelé 4 kg.  Srst 

má hladkou, bílou s hnědočernými fleky a 

roztomilé pihy na čumáčku a na nohách. 

Ocásek má malinký a trčí mu jako 

anténka. Nejraději ze všeho má masíčko, 

pribiňáček a psí dobroty. 

 Jeho oblíbená hračka je bílý plyšový 

medvídek, kterého si pořád hlídá. A každou  

noc s ním spí. Rád také aportuje s míčky a 

hraje se mnou fotbal. 

Matyáš Bloudek, 7. A  
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Prevence kouření  

V listopadu tohoto školního roku 

se žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili 

semináře o kouření. Preventivní 

seminář byl dlouhý dvě hodiny a 

jmenoval se „Típni to!“ Tento seminář 

navazoval na preventivní program 

Nekuřátka, který jsme absolvovali ve 

čtvrté třídě. Letošní čtrvťáci měli 

tento preventivní program také. 

Seminář jsme zahájili anonymním dotazníkem, který byl zaměřen na naše 

zkušenosti s tabákovými výrobky. Dále nám byla představena prezentace 

s obrázky, na kterých byly vidět následky kouření. Poté jsme se rozdělili do týmů, 

ve kterých jsme společně vymýšleli, co tabákový kouř způsobuje. Sehráli jsme 

také různé scénky, díky kterým jsme se dozvěděli o různých nemocech i tom, 

kolik peněz kuřák za tabákové výrobky utratí. Také jsme se dozvěděli, co dělat, 

když nám někdo cigarety (ale i jiné podobné výrobky) nabízí, jak se bránit nátlaku 

skupiny. 

Vše bylo podáno zábavnou formou, byla to škola hrou. Myslíme si, že to 

každého bavilo a něčemu jsme se při tom taky naučili. Těšíme se na následný 

seminář, který bude v polovině května. 

Anna Fricová a Ester Sokolová, 7. A 
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Jarní prázdniny uplynuly jako voda a před námi se objevila velká akce – 

zorganizovat obvodní kolo zeměpisné olympiády. V úterý 25. února přišlo k nám do 

školy 91 soutěžících ze všech základních i středních škol na Praze 3.  

Při rozdělování do učeben nastal první problém. Jedna škola byla navíc. Paní 

Broumová z DDM Ulita po různých telefonátech uznala svou chybu – přihlášky z této 

školy založila mezi přihlášky z obvodního kola z jiného předmětu a škola se mohla 

soutěže zúčastnit.  V 8.30 se mohlo začít. Teoretická část skončila a nastal druhý 

problém. Paní Broumová omylem namnožila šesťákům místo zadání autorské řešení. 

Testy byly rychle staženy ze všech tříd a rychle se množilo správné zadání, mezitím 

mohli soutěžící pracovat na třetí části, takže nedošlo k žádné časové prodlevě u 

jedné kategorie.  

Naši žáci měli výhodu domácího prostředí, ale v letošním roce ji příliš 

nevyužili. Velmi hezky dopadli jen žáci v kategorii B (7.ročník), kde Anička Fricová 

skončila na 6.místě, Ester Sokolová na 7.místě a do celkového hodnocení  velmi 

přispěl i Jakub Šebesta. Díky této trojici naše škola skončila na krásném 2. místě 

v bodování škol na obvodě. 

 

Dvě kategorie již musely odevzdat domácí kolo matematické olympiády na 

začátku ledna. Žáci 5. ročníku odevzdávají řešení ve velkém počtu, i když ne vždy 

správně napsané. Zato žáky 9. ročníku, aby člověk prosil a přesvědčoval, že mají 

něco udělat navíc a že jim to pomůže k lepší známce z matematiky.  

Úlohy v domácím kole nepatřily mezi nejlehčí a své přípravě museli všichni 

věnovat spoustu času. Do okresního kola postoupilo 6 žáků z 5. A. Nakonec se 

příprava a přepsání prací z domácího kola vyplatila. Marek Trunečka obsadil 1. 

místo, Gwen Gonnot  3. místo a Julie Kristová 7. místo. Tím jsme se umístili  na 

krásném 1. místě na obvodě. 

Po velkém dohadování se nakonec podařilo najít i pár odvážlivců z 9. A, kteří 

úlohy spočítali a zapsali. Jen škoda, že se termín shodoval s termínem pražského 

kola florbalu. Do okresního kola matematické olympiády postoupili jen 2 žáci. I tady 

se příprava zúročila. Matěj Divecký obsadil 6. místo a Apolena Soukupová 14. místo. 

Protože jsme neměli třetího do party, tak jsme mezi školami skončili až na 5. místě 

(od 3. místa nás dělily jen 2 body). 

Všem soutěžící děkuji za vzornou přípravu a už se těším na další výsledky 

z jiných soutěží. 

Hana Urbanová, kab. M, Z 
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Fyzikální olympiáda má opravdu dlouholetou tradici. Vždyť v  letošním školním 

roce probíhal již její 55. ročník.  

V posledních letech jsme se vždy soutěže zúčastnili a nikdy nechyběli úspěšní 
řešitelé v obvodním kole ve všech kategoriích určených žákům základních škol. Až 
letos. Z deváté třídy se nenašel ani jeden žák, který by se pokusil o řešení alespoň 
několika příkladů školního kola.  O to více potěšující jsou pak výsledky žáků z 8. a 7. 
ročníků, kteří reprezentovali naši školu v kategorii F a G. 

Obvodní kolo proběhlo letos v učebnách naší školy a je pravdou, že se ho 

zúčastňuje každým rokem stále méně žáků. Z celé Prahy 3 to bylo jen kolem 60 

žáků. 

Pokud se budeme ptát proč, najdeme hned několik důvodů. Nechuť žáků 

vykonávat jakoukoliv činnost navíc. Malá popularita technických předmětů.  Přístup 

středních škol, které již nepřihlížejí k pěknému umístění v obvodním kole soutěže, při 

přijímacím řízení. A velká náročnost úloh, kde žáci musí prokázat nejen znalosti 

z fyziky i z matematiky, ale často musí nastudovat i učivo středoškolské.  A proto 

děkujeme všem žákům, kteří se nezalekli, školní kolo řešili a postoupili do obvodního. 

A výsledky zde nebyly opravdu špatné. Vojtěch Janda z 8. A se umístil na 2. – 

3. místě, Eva Vodrážková z 8. A na 5. místě a David Ambrož byl devátý. 

K výbornému umístění mezi školami nám  pomohli také Bára Šmejkalová, 8.A a 

Michal Vrána, 8.A. 

Celkové umístění žáků nám zajistilo 1. místo v pořadí škol v kategorii F. 

Blahopřejeme!! 

V kategorii G gratulujeme ke čtvrtému místu Aničce Fricové ze 7. A a 

děkujeme  za účast i Martinu Kaislerovi a Aničce Hanušové. Příště se jim bude dařit 

určitě lépe. 

Do budoucna nezbývá než doufat, že účast bude hojnější. 

Jana Hubičková ,uč. F 

SPORT V DUBNU 

V průběhu měsíce dubna se naši žáci a žákyně zúčastnili turnajů pod vysokou 

sítí v rámci Poháru starosty. Žáci osmého a devátého ročníku úspěšně odehráli 

turnaj ve volejbalu, kde je dvě remízy a tři vítězství posunuly na stříbrný stupínek o 

pouhé dva míče za ZŠ Lupáčova. Děvčata ze šestých a sedmé třídy s nasazením 

reprezentovala v přehazované. Nejprve ve skupině vybojovala 2. místo a ve skupině 

o 1. – 4. místo ve svém závěrečném utkání proti ZŠ Pražačka obrátila nepříznivý 

vývoj, zvítězila 2:1 na sety a získala tak medaile za 3. místo. 

Jaroslav Kaifer, kab. Tv 
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Velikonoce (Veliká noc) jsou 

nejdůležitějším křesťanským 

svátkem. Křesťané tímto svátkem 

oslavují to, že Ježíš Kristus po 

ukřižování vstal z mrtvých. 

Velikonoce slaví i nevěřící. Českým 

zvykem je pomlázka. 

Pomlázka je od slova pomladit. 

Muži šlehají ženy a kluci holky, aby 

síla z pomlázky (z proutku) přešla do 

člověka. Za to dostávají malovaná 

vajíčka (kraslice) nebo jiné dobroty. 

Pomlázka má v různých nářečích 

různá pojmenování: mrskačka, 

šlehačka, švihačka, hodovačka, 

houdovačka, žíla, karabáč, sekačka, 

dynovačka, pamihod, korbáč, 

karabina, čugár, tatar, kocar... 

Proč vajíčko? Vajíčko (většinou červené) je od pradávna symbolem života. 

Symboly českých Velikonoc jsou: velikonoční beránek, zajíček, kraslice, 

pomlázka.  
 



16 

 

 

Zajímavosti ve světa 

Ve Francii  

na Velikonoce hrají zajímavou hru. Hází si vajíčky, a kdo chytí vajíčko 

hozené největší rychlostí tak, aby se nerozbilo, vyhrává. Ve Francii se Velikonoce 

jmenují Joyeuses Paques.  

V Austrálii  

Velikonoce začínají začátkem podzimu. Nemají tady velikonočního králíka 

(easter bunny) a to proto, že jim jednou králíci zničili celou úrodu.  

Velikonoce v USA a neposedný zajíček 

Jednoznačně vede zajíček. Rodiny s dětmi barví kraslice, pak začíná lov na 

vajíčka, kdy je podle pohádky neposedný zajíček schovává všude po domě i 

zahradě. V USA není volné Velikonoční pondělí, ale Velký pátek. V neděli se 

hoduje nad tradičními pokrmy, jako je pečená šunka, sladké brambory, zelenina 

nebo jehněčí pečínka.  

Mnoho Američanů má k těmto svátkům silný náboženský vztah a dodržuje i 

tradiční půst. A jak už dobře známe, v Americe se vše velmi prožívá, proto v 

domácnostech nechybí velikonoční dekorace. Vše končí o Velikonoční neděli 

dobrým tradičním obědem a honbou za čokoládovými vejci ukrytými v plastovém 

obalu. 

Pestré a barevné Velikonoce v Německu 

Němci si svátky neumí představit bez kraslic, které jsou pestře malované a 

vyfoukané či uvařené natvrdo. Na některých místech jsou tyto dny spojené se 

sportem v podobě přenášení, házení, koulení či rozbíjení vajec. Mezi disciplíny 

patří hození vejce co nejdál nebo nejvýš, aby se nerozbilo.  

Zvykem také je, že se majitel domu pokouší přehodit střechu. Člen rodiny 

chytá na druhé straně. Hod ochrání stavení před bleskem. 

Jak je tomu na Ukrajině? 

Na Bílou sobotu se upeče slavnostní pokrm zvaný paska. Nasládlé těsto, 

podobné vánočkovému, se peče ve speciální formě. V neděli ráno se vaří a poté 

odchází do kostela. Lidé s sebou berou speciální košík, ve kterém mají pasku, 

svíčku, trochu vína, vajíčka, trochu másla a tvarohu. V kostele si košík s 

potravinami nechají posvětit. Poté se odchází domů a rodina se sejde u 

slavnostního oběda. Nadále se slaví až do úterý, vaří se holubce, připravuje se 

bramborový salát. Kmotři chodí obdarovávat vajíčky a drobnými dárky své 

kmotřence. 

V některých zemích, např. v Číně se Velikonoce vůbec neslaví.  

Snizhana Kraynyk, 6.A 

http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/velikonocni-pondeli-2/
http://zena.centrum.cz/bydleni/interiery/fotogalerie/2012/03/14/slavite-velikonoce-jedinecne-tipy-na-dekorace-jen-/
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Od září na naší škole probíhá projekt Comenius. Jedním z úkolů bylo vymyslet 

a nakreslit Logo projektu. Na naší škole se zúčastnilo soutěže 108 žáků. Bylo 

vybráno 10 nejlepších návrhů, které postoupily do finále.  V hlasování Evropských 

škol vyhrálo  Logo Anežky Čmokové, ze třídy 

6. B. Anežka převzala cenu od  rumunské 

školy. 

 

Přivítání medvídka z Rumunska 
 

V rámci projektu 
Comenius naši školu 
navštívil medvěd 
z Rumunska. Děti ze 
školní družiny medvídka 
přivítaly pravými českými 
koláči. A aby se 
medvídkovi nestýskalo po 
rumunských dětech, našel 
tady svého nového 
kamaráda lvíčka. 

 
redakce 
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Školní ,,Olympijské hry" 

Ve středu 5. února proběhly ve školní družině zimní školní ,,Olympijské hry" 

Děti soutěžily v šesti 

disciplínách: biatlon, 

skoky na lyžích, 

rychlobruslení, curling, 

střelba na branku a 

slalom na lyžích.  

Bylo to 

soutěživé odpoledne. 

Vítězové z každé 

disciplíny získali 

diplomy a odměny. 

 

Mozaiky 
 

Během rekreační středy jsme využili již 

nasbíraná plastová víčka pro nemocnou 

Žanetku.  Úkol byl pro všechna oddělení jasný 

– vytvořit z víček mozaiku. Dětem se obrázky 

moc povedly a rázem dostala tato akce nový 

impuls – nasbíráme pro Žanetku ještě více 

víček.          Vychovatelky ŠD 
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Projektový den ČESKO 

 
V průběhu března a dubna pracovali žáci ve svých třídách na projektu Česko. 

Výsledky své práce pak prezentovali také ostatním, v průběhu PROJEKTOVÉHO 
DNE – 24. dubna. 

Mnozí předvedli své práce výtvarné – na nástěnkách na chodbě, či ve třídě. 
Viděli jsme také zdařilé prezentace na interaktivní tabuli. Nechybělo ani vtipné 
divadelní představení. Někteří nám předvedli, jak umí komunikovat v angličtině. Celé 
dopoledne bylo na co koukat.  

Při přípravě projektu se nám nezdálo, jak bude náročné všechny naše 
představy realizovat, kolik práce a úsilí tomu budeme věnovat. Ale nakonec se nám 
potvrdilo, jak jsou naši žáci šikovní. Projekt ukázal, jak umí využít své vědomosti a 
schopnosti. 

A přestože to byla naše prvotina, můžeme ji hodnotit jako velice zdařilou. 
 

redakce 
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Více fotografií najdete na našich webových stránkách. 
 

 

 

Na přípravě časopisu se podíleli: 
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Mgr. H.Černá; Mgr. P. Houfková, Mgr. H. Hainzová, J. Kaifer, vychovatelky ŠD,  

J. Kučírková.  

Dopisovatelé:. D. Kučera 9. A, J. Pinkas 6. A, k. Dvořáková 6.A, K. Beringerová 7. A, 
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Obrázky:. S. Kraynyk 6. A 


