
ZPRÁVY Z TRÁVY 
č. 4, 2013/2014 

 
 

Milí čtenáři, 
právě pročítáte velikonoční číslo našeho 
školního časopisu. Nebudeme se však zabývat 
pouze Velikonocemi, ale i „aprílem“  
a událostmi, které ovlivnily dění na naší škole. 
Jako tradičně jsme nezapomněli ani na zábavu 
pro naše menší čtenáře. Také zde najdete pár 
návodů, jak si velikonoční svátky zpestřit.  
Přejeme všem chlapcům, aby toho vykoledovali 
co nejvíce, a děvčatům, aby se úspěšně 
schovaly. 
     

Vaše redakce 



Jak uplést pomlázku 

Krok 1: 
Uřízněte osm přibližně stejně dlouhých a stejně silných vrbových prutů a ještě jeden navíc na 
rukojeť. Neplatí, že čím silnější, tím lepší, spíše naopak. Čím slabší, tím méně vás budou 
bolet prsty. 

Krok 2: 
Pruty srovnejte tak, abyste měli všechny silnější konce na jedné straně. 

Krok 3: 
Devátý proutek podélně rozřízněte. Jeden jeho konec prostrčte mezi ostatních osm prutů  
a začněte omotávat. Hodně utahujte a konec několikrát provlečte opět mezi jednotlivé pruty. 
Máte-li hotovou rukojeť, můžete začít se samotným pletením. 

Krok 4: 
Rozdělte si pruty na čtyři a čtyři a srovnejte je tak, abyste si je mohli v duchu očíslovat od 
jedné do osmi. Vezměte levý krajní prut a horem jej prostrčte mezi šestým a sedmým prutem 
(neboli prostředkem čtveřice na pravé straně) a spodem jej vraťte zpět nalevo – ovšem na 
vnitřní kraj, tedy na čtvrtou pozici. Nyní stejný způsob, jen z opačné strany. Vzít osmý prut, 
horem jej prostrčit mezi dvojku a trojku a spodem umístit na pozici pět. 

Krok 5: 
Stále je třeba dbát na to, abyste od sebe oddělili pravou a levou čtveřici prutů. Kdyby se vám 
totiž smíchaly, těžko byste dohledávali, kde jste skončili. Také se snažte pomlázku dobře a 
stejnoměrně utahovat, aby se neohýbala.  

Krok 6: 
Pokračujte s pletením až do doby, než vám dojde jeden prut. Pak svažte každou čtveřici zvlášť 
a nakonec ještě 
dohromady. Přidejte 
pentle a můžete jít 
koledovat! 

 

 



Exkurze do Zlína 

Ve čtvrtek 10. 4. 2014 se Školní parlament a třída 7. B zúčastnily prohlídky v krajské budově 
21 ve Zlíně a ve Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje. 
  Nejprve si žáci popovídali s naší bývalou paní učitelkou, nyní radní Zlínského kraje, 
Táňou Nersesjan, která si jako překvapení přichystala projížďku Baťovou kanceláří, tedy jeho 
výtahem. A po dlouhém přemlouvání paní učitelek Donéové a Cvanigové, se žáci mohli 
projet „naskakovacím“ výtahem (páternoster), který jste mohli spatřit například v seriálu Pan 
Tau. 
  Po krátkém rozchodu ve městě se celá výprava přesunula na již zmiňovanou 
záchrannou službu. Po proslovu ředitele záchranky se žáci rozdělili na dvě skupiny a postupně 
je provedli po budově, ukázali jim dokonce i dispečink, naučili je první pomoc a nakonec je 
provedli celým vozovým parkem, kde si mohli prohlédnout i celou sanitku zevnitř. 
  Myslím, že se tato exkurze povedla. 

                      Simona Krčmářová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRÍL 
Apríl  je označení pro první dubnový den. Už od 16. století je apríl spojen s různými vtípky  
a drobnými zlomyslnostmi. 
Například u novinářů pak dovoluje tradice překročit rámec serióznosti a vypustit tzv. kachnu. 
To znamená, že si něco vymyslí a čekají, že jim na to čtenáři naletí. 
Problém pak nastává, když lidé neberou vážně ani některé vyloženě seriózní články. 
Předpokládá se, že svátek vznikl jako reakce na změnu ročního období ze smutné zimy na 
veselejší jaro. 
Zajímavostí je, že v některých případech se apríl koná současně i 30. dubna, ale tento den již 
není tolik rozšířen.  
 

Apríl v ČR 

Apríl rozhodně nepatří mezi české svátky, přišel k nám ze zahraničí. První písemná zmínka  
o aprílu v České republice se uvádí v roce 1690 a zápis je od Bartoloměje Chrystellia. 
Dříve se žertovalo jen mezi známýma a mezi rodinnými příslušníky, teď už je to mnohem 
rozšířenější. Většinou se posílalo na nákupy pro věci, které neexistují. Jako je třeba ohýbák na 
cihly nebo bublina do vodováhy apod. 

Apríl ve Francii 

Ve Francii se tento den nazývá „poisson d’avril“ a to z toho důvodu, že děti vystřihnou rybu 
(to je právě to francouzské slovo „poisson“) z papíru a připevní ji na záda někomu, kdo  
o výtvoru na svých zádech nemá tušení. Tradice „aprílování" ve Francii vznikla v roce 1564  
a oproti České republice je zde žertování bráno mnohem vážněji. Je oblíbeno ve velké míře 
nejen mezi přáteli, ale i v médiích.  

        Pavlína Srbová 

A co vy, už jste někdy někoho „na apríla“ napálili, anebo jste se sami stali obětí nějakého 
aprílového žertu? 
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Recepty 

 

Pizza beránci 

Na těsto: 

1 balení pizzy Dr. Oetker 
170 ml studené vody 

Na potření: 
2 polévkové lžíce oleje 

Na obložení: 

6 zarovnaných polévkových lžic kečupu 
9 ks cherry rajčátek 
1 zarovnaná kávová lžička pizza koření  

         nebo oregana 
80 g strouhaného sýru (např. gouda,  

  eidam) 
 

A ještě potřebujeme: 
plech na pečení 

 

Příprava:  

Na těsto vysypeme směs na přípravu pizzy do mísy, přidáme vodu a připravíme podle návodu 
na obale. Těsto rozdělíme na poloviny. Jednu polovinu rozdělíme na 6 kusů, ze kterých 
vytvarujeme 6 oválných placiček (tělíček) a položíme na plech vyložený papírem na pečení.  
Z druhé poloviny těsta vytvarujeme hlavičky, nožičky, ouška, ocásky a rohy a přitiskneme  
k tělíčkům.  

Beránky potřeme pomocí štětce nebo mašlovačky olejem. 

Tělíčka beránků potřeme kečupem. Obložíme třemi půlkami rajčátek a posypeme kořením  
a sýrem. Plech vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 
 



Jarní sluní∏ko 
Na těsto: 

1 balení buchet Dr. Oetker 
260 ml vlažné vody 
120 ml oleje 
1 balíček vanilínového cukru Dr. 
Oetker 
1 kávová lžička rumového aroma  

  Dr.Oetker 
 

Na náplň: 

150 g švestkových povidel 

Na potření: 

1 žloutek 
1 polévková lžíce mléka 
 

A ještě potřebujeme: 

plech na pečení 

 

Příprava: 

Na přípravu těsta smícháme v míse směs na buchty s přibaleným droždím. Přidáme vodu, 
olej, vanilínový cukr, aroma a vše důkladně ručně vypracujeme v hladké těsto tak, aby se 
nelepilo na stěnu nádoby. Těsto zaprášíme moukou, zakryjeme utěrkou  
a necháme na teplém místě asi 50 minut kynout. 

Vykynuté těsto vyklopíme na pracovní plochu a 1/3 těsta odložíme stranou. Zbylé těsto 
rozválíme na pomoučené pracovní ploše na výšku asi 1 cm a rozkrájíme na 9 čtverců. Do 
středu každého čtverce naneseme povidla a okraje těsta spojíme stlačením. 
 
Buchty poskládáme na vymazaný plech spojem dolů do tvaru sluníčka. Z poloviny zbylého 
těsta vytvoříme 3 válečky, spleteme copánek a umístíme ho doprostřed sluníčka. Zbylým 
těstem dozdobíme sluníčko podle vlastní fantazie. 
 
Pomocí štětce nebo mašlovačky potřeme žloutkem rozšlehaným v mléce. Vložíme do 
předehřáté trouby a pečeme. 
Upečené sluníčko necháme vychladnout. 
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Exkurze v Polsku 
V pondělí 31. března jsme se my, 
žáci devátých tříd, zúčastnili 
dějepisné exkurze v městě 
Osvětimi.  Toto město neslavně 
proslulo díky své historii. Za 
druhé světové války zde němečtí 
nacisté vybudovali koncentrační 
tábor. Osvětim (Auschwitz)  
a Březinka (Birkenau) fungovaly 
jako vyhlazovací tábory budované 
od roku 1940. Zemřelo zde 
neprávem více než milion Židů, 
Romů, ale i ostatních Hitlerovi 
nepohodlných lidí. Tísnivá 
atmosféra byla znát na každém kroku. To ovlivnilo celkovou náladu exkurze. Byla o poznání 
vážnější, to však neznamená, že jsme z ní nic neměli. Ba právě naopak. Exkurzi jsme shledali 
velmi přínosnou. Průvodci nás provedli tří a půl hodinovou trasou napříč Osvětimí a 
Březinkou. Některé části bychom možná byli raději neviděli: hromady vlasů, bot, hřebenů, 
oblečení, prostě všeho, co zbylo po lidech, kteří si zde přišli pro jistou smrt. 

   Tímto bychom chtěli poděkovat našim 
průvodcům, paním učitelkám a všem, kteří se na 
organizaci podíleli, a doufáme, že se exkurze 
uskuteční i příští rok. Lidé by měli vědět, co za 
hrůzy se děly, aby se nepáchaly znovu. A na 
závěr citát, který jsme si mohli přečíst v jedné 
z budov koncentračního tábora: 

„Ten, kdo zapomene na svoji minulost, je 
odsouzen k tomu, si ji znovu prožít.“ 

                                           - George Santayana – 

      
                            

  Radek Preis 
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 Záábaavnné VVeliikoonoce 



Vybarvi si kraslice :) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

        Johana Čadová 

Našel jsi 9 „tatarů“?  


