
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Milí spolužáci, 
i tyto Velikonoce vychází školní časopis pod záštitou Školního parlamentu. 
Jeho členové si pro vás připravili články od aktualit až po perličky z naší školy. 
Přejeme všem veselé Velikonoce a příjemné prožití velikonočních prázdnin. 
 
 
                                                                                                                         
Vaše redakce 
 



                                   

Dětský karneval 
 

 

 Ve středu 17. února se v jídelně školy 
konal opět po roce tradiční dětský 
karneval. Ten připravily pro žáky I. 
stupně vychovatelky školní družiny. 
Karnevalového veselí se letos zúčastnilo 
rekordních 300 dětí a jejich rodičů. 

Pro děti byly připraveny zajímavé 
soutěže a hry, ale také taneční zábava. 

Nejúspěšnější masky byly oceněny a bohatá tombola udělala určitě radost všem 
dětem, které si zakoupily losy, protože každý si domů odnesl alespoň drobnou 
cenu. 

O poklad strýca Juráša 

 Celkem 207 prací od žáků a studentů vsetínských základních škol a 
víceletého gymnázia bylo doručeno do letošního ročníku literární soutěže       
„O poklad strýca Juráša“. Tu již tradičně pořádá vsetínská Masarykova veřejná 
knihovna v rámci národního projektu Klubu dětských knihoven. 11. února bylo 
slavnostně vyhodnoceno městské kolo soutěže. 

    V kategorii próza 4. - 5. třída se nejlépe umístila 

Jana Kajabová - na 2. pozici, na 3. místě pak 
skončila Diana Kašparová. V kategorii komix 

neměli naši žáci konkurenci a obsadili první tři místa - 1. 
místo Barbora Janotová a Tereza Dědková, 
2. místo Markéta Srbová a Renáta Phamová a 
3. místo Eliška Jurečková a Radek Preis.V 

kategorii próza 6. - 7. třída Tereza Šťastná 
skončila na 2. a Dorota Hořanská na 3. místě. 



Soutěž v anglické konverzaci 

   V úterý, 16. ledna, se uskutečnilo školní kolo v konverzaci z anglického jazyka. 
Letošního kola se zúčastnil rekordní počet žáků, kteří byli rozděleni do dvou 
kategorií - 6. - 7. ročník a 8. - 9. ročník. A kdo nakonec zvítězil? 

Kategorie I. A (6. – 7. ročník)                

1. místo: Daniel Bechný, 7. A 

2. místo: Robert Adámek, 6. A 

3. místo: Filip Zbranek, 7. A 

 

Kategorie II. A (8. – 9. ročník)               

1. místo: Robin Blažek, 9. B 

2. místo: Štěpán Miklánek, 9. B  

3. místo: Daniel Slováček, 8. B 

 

V dalších kolech si vedl výborně především Daniel Bechný, který 
získal vynikající 2. místo v silné konkurenci žáků z celého kraje.  

 

 

 

 

 



Recitace 

V polovině února se konalo školní kolo v recitaci. Žáci byli rozděleni 
do několika kategorií. Na I. stupni soutěžili mezi sebou zvlášť 
prvňáčci, pak druháci a třeťáci a také čtvrťáci a páťáci. Na II. 
stupni byly vytvořeny dvě tradiční kategorie - 6. - 7. ročník a 8. - 9. 
ročník. 

  A jaké byly celkové výsledky? 
1. ročník: 
1. místo: Vanda Bětíková (1.A) 
2. místo: Matěj Knebl (1.C) 
3. místo: Pavla Čunková (1.B)  
 
 
Kategorie 2. – 3. ročník: 
1. místo: Kateřina Bitalová (3.B)  
2. místo: Tadeáš Tomeček (3.C)  
3. místo: Pavlína Doležalová (3.A)   
 
 

 

 Kategorie 4. - 5. ročník: 
 1. místo: Radek Preis (5.A) 
 2. místo: Marek Frňka (5.A) 
 3. místo: Sára Janíčková (5.C) 

  

Kategorie 6. - 7. ročník: 
 1. místo: Eliška Matějčková (6.A) 
 2. místo: Tereza Šťastná (6.A) 
 3. místo: Aneta Přivřelová (7.A) 

Kategorie 8. - 9. ročník: 
 1. místo: Jakub Kotrla (9.B) 

 2. místo: Nela Kovářová (8.C) 
 3. místo: Karolína Mozgová (9.B)  

                                  
                                                                       



TANČÍRNA 
 
Ve dnech 2. a 4. března 2010 uspořádala naše škola již 
5. ročník stále oblíbenější taneční soutěže 
TANČÍRNA. Soutěžní část se uskutečnila v úterý, 2. 
3., v jídelně školy. Soutěže se zúčastnilo více než 140 
žákyň a žáků z 11 škol a školských zařízení. Své 
taneční umění nám předvedlo téměř 20 
tanečních skupin. 
I.místo-EFFECTIVE BEAT ze ZŠ Halenkov 
II.místo-Valašského Meziříčí na ZŠ Šafaříkova  
III.místo-ZŠ Horní Lideč a její taneční skupina           
LOLLYPOP 
 

 
 
 

 

Vtipy: 

• Naplánované balení 
Nesmělý mladík prozrazuje své plány ohledně jedné krásné slečny: „Před 
Vánoci ji vezmu na večeři a pak jí pošlu Valentýnku.” 
Kamarád na to: „A proč ji radši nejdeš zítra vyšlehat?” 

• Averze 
Na Velikonoce nehoduju… už jsem na ten proklatej svátek zrušil dvě auta! 

• Předběhnuté svátky 
Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska náhodou 
Velikonoce?” 
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?” 
„No, že jsem si vykoledoval pětku…” 

• Velikonoce s leprou  
Vzpomínají dva malomocní manželé: „Pamatuješ si na loňské Velikonoce, jak 
jsi mi tak našlehal, že jsi mi zlomil pánevní kost?” 
„Samozřejmě. Jak bych mohl zapomenout na ten den, kdy mi upadla ruka!” 

• Zazobaný koledník 
O Velikonocích u Doležalových: „Rychle, pojď se podívat, mámo. Je tu 
synek toho zazobaného podnikatele z vedlejšího vchodu. Má s sebou 
samošlehací pomlázku a venku náklaďák s kontejnerem a velkou rukou na 
nadílku!” 



SPORT 

Naši chlapci druzí ve florbalové lize 

 Závěrečným turnajem vyvrcholil v pondělí, 22. 3., ve sportovní hale na 
Lapači 11. ročník regionální ligy starších žáků ve florbalu, která se již tradičně 
hraje o pohár Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko. 

  Letošního ročníku regionální florbalové ligy starších žáků se zúčastnilo osm 
družstev převážně ze Vsetína, ale také z Karolinky, Hošťálkové a Liptálu. Celkem byly 
sehrány v rámci dlouhodobé soutěže čtyři turnaje. 

 

 

    Naši školu reprezentovalo 
družstvo ve složení: Štěpán Obr, 
Jaromír Rožnovják, Jindřich Abdul, 
Ondřej Čtvrtníček, Lukáš Hekele, Aleš 
Ondřej, Daniel Slováček, Robin 
Pfeiler, Petr Kulíšek, Kryštof Gábriš, 
Martin Mydlář, Daniel Bechný, Tomáš 
Březík. Trenérem a vedoucím družstva 
v jedné  osobě byl p. uč. Navláčil (viz 
společné foto). 

 

 

 

I když je florbal kolektivním sportem, vyzdvihnout 
je potřeba i individuální výkony. Nejlepším hráčem 
letošního ročníku regionální florbalové ligy byl totiž 
vyhodnocen reprezentant naší školy Jindřich Abdul, 
který v kanadském bodování nasbíral 47 bodů za 30 
branek a 17 asistencí. 
Jindra Abdul přebírá pohár od místostarosty města 
J. Kudlíka  

 



Velikonoce 
Víte, proč se vůbec slaví Velikonoce a co se 

váže ke každému dni ? 
Velikonoce jsou nejvýznamnější z křesťanských svátků a to především 
proto, že připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k němuž podle 
víry křesťana došlo třetího dne po ukřižování. Dnes už víme i přibližný 
rok, kdy k této události došlo: 30 či 33 po Kr. Velikonoce se slavili již 
dávno před Kristem, jako židovský svátek vysvobození izraelského 
lidu z egyptského otroctví. 

Květná neděle- připomíná den příchodu Krista do Jeruzaléma, kdy byl Kristus                           
vítán zelenými ratolestmi. Proto tento den světí kněží kvetoucí 
větvičky vrby jívy (kočičky) a pak je rozdávají účastníkům mše. 
Květná neděle zahajuje ,,pašijový týden“ – týden truchlení rozjímání 
na památku umučení Krista. 

Modré pondělí- nazývá se podle modrých látek, které se vyvěšují v kostelech. 

Šedivé úterý- je bez zvláštních zvyků. 

Škaredá středa- zajetí Krista, říká se jí ,,sazometná“, je dnem jarního úklidu. 

Zelený čtvrtek- připravují se zelené pokrmy z jarních bylin. 

Velký pátek- ukřižování Krista, končí postní období trvající 40 dní před 
Velikonocemi. 

Bílá sobota- den světla, očištění duše, těla i příbytků. Pletou se pomlázky, pečou 
se mazance a beránci. 

Boží hod velikonoční- při slavnostním obědě se jedí svěcené pokrmy, obdarovávají 
se      pocestní. 

Velikonoční pondělí- den uvolnění a veselí vzývající nový život a zajišťující zdraví. 
Šleháním pruty (pomlázkami) se symbolicky přenáší životodárná míza stromů do 
těla člověka. 

Bílá neděle- první neděle po Velikonocích se nazývala ,,provodní“, protože bíle 
oblečení novokřtěnci se provázeli ke křtu. 



JARNÍ SVÁTKY V BRITÁNII 

Už předvelikonoční období se v Británii vyznačuje řadou zvyklostí a 
tradic. Patří mezi ně i pořádání jarních závodů osmiveslic ,oslava jarní 
rovnodennosti nebo docela zvláštní tradice palačinkových závodů. Kromě 
slepičích a křepelčích vajíček, která jsou v prodeji po celý rok, zahrnuje 
velikonoční nabídka i vejce krocaní, bažantí, a dokonce i pštrosí V 
britských rodinách se o Velikonocích pořádají přímo "hony na vajíčka". 
Děti po celém bytě hledají ukrytá čokoládová vejce, a kdo najde, ten 
hned konzumuje.  

 
                VELIKONOCE V AUSTRÁLII 
 
Jediným dnem, kdy jsou všechny obchody v Austrálii zavřené, je Velký pátek. V den 
Velikonoc hledají děti v zahradách schovaná vajíčka, která jim nadělil velikonoční 
zajíček. 

 
      VELIKONOCE V NĚMECKU 
 

Velikonoce v Německu začínají mší, která se koná v sobotu večer a pokračuje až do 
nedělního rána. Další tradicí je i "velikonoční oheň", kdy se nashromáždí staré vánoční 
stromky na předem  vyhrazeném místě a poté se podpálí. Celý tento proces má 
symbolizovat odstranění posledních zbytků zimy. 
 
 
 
Pro každého z nás běžné slovo - Velikonoce.  
Napadlo vás ale někdy, jak se Velikonoce řeknou třeba ...? 
-anglicky: Easter  
-německy: Ostern  
-francouzsky: paques  
-španělsky: aleluya  
-italsky: Pasqua 

     Roztomilý zajíček , 
     zapomněl si košíček . 
     Přesto dostal vajíčko , 
     a Ty od nás přáníčko .  
      Veselé Velikonoce!  

 
 



Velikonoční Jidáš 
 
500 g polohrubé mouky, 100 g másla, 1/4 litru mléka, 50 droždí, 0 g moučkového 
cukru, 1 vanilkový cukr, 2 žloutky, strouhaná kůra, trocha soli, 50 g sekaných 
loupaných mandlí na posypání, 1 bílek na potření těsta 
 
Droždí promícháme se lžící cukru, přidáme trochu mléka a mouky. Kvásek 
necháme vzejít na teplém místě. Do mísy dáme ostatní přísady, přidáme vzešlý 
kvásek a vypracujeme pružné těsto. Posypeme moukou, přikryjeme utěrkou a 
dáme na teplé místo kynout, až těsto zdvojnásobí svůj objem. Vykynuté těsto 
rozválíme na vále posypaném moukou a skleničkou vypichujeme kolečka. Přendáme 
na plech, ještě chvíli necháme kynout. Rádýlkem uděláme rýhy, potřeme 
rozšlehaným bílkem s troškou mléka a posypeme mandlemi. V předehřáté troubě 
upečeme dorůžova. Jidáše se tradičně podávají čerstvé a s medem. 
 
 
 

 
Víte, jak se přírodně barví vajíčka? 

 
žlutá: odvar z cibulových slupek (ale jen krátce); šafrán 
červená: odvar ze slupek červené cibule a octa; červené zelí nebo šťáva z červené řepy; šťáva 
z borůvek nebo bezinek 
světle zelená: lipový květ; kmín; šafrán 
tmavě zelená: mladé žito; voda ze špenátu; odvar z olšové kůry 
fialová: lipový květ; kmín; šafrán 
hnědá: odvar z dubové nebo olšové kůry; odvar z cibulových slupek (déle); čaj 
černá: roztok sazí, na jehož dně je několik rezavých hřebíků; odvar z olšové kůry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tady jsou nějaké rébusy pro zábavu: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Nápověda: Zkuste použít předložky 



 Rozhovor s paní učitelkou Věrou Geržovou  
  
Jaký máte pohled na Velikonoce? 
 
 Z pohledu křesťanů jsou Velikonoce slavností zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista.  
Pro každého z nás jsou určitě předznamenáním jara, protože se probouzí příroda. 
 Já osobně mám Velikonoce ráda. Pokud je netrávím doma! Každoročně se 
snažíme s rodinou vyjet do hor a užít si ještě posledních zbytků sněhové nadílky 
a zalyžovat si. Miluji jarní lyžovačku. 
 Proč se mi líbí Velikonoce mimo domov? Protože tam je menší riziko, že 
budu zbita, polita vodou a nebudu se muset tvářit společensky, když už x...tý 
šmigrustník v podnapilém stavu „přijde projevit svou přízeň mně a mé dceři.“ 
Dokud byl smysl tohoto počínání dán tím, aby byly ženy a dívky zdravé, veselé a 
pilné, tak to šlo ještě přijmout. Dnes, když je cílem občerstvit se a popřípadě si 
vychutnat, jak někoho zbiji, tak toto počínání ztrácí smysl a nejsem ochotna ho 
podporovat.  
 
Pečete beránka nebo malujete vajíčka? 
 
 Nejen beránka, ale i zdobená hnízdečka z piškotového těsta s bílkovou 
polevou. Vajíčka samozřejmě malujeme také. Používáme různé techniky, ale 
nejvíce se mi líbí vajíčka škrábaná, která jsem zdobila již s mou maminkou.  
Uvařené vajíčko se ještě horké potře černou tuší a pak se do něj škrabou 
ornamenty a na závěr, aby se lesklo, se potře kůžičkou ze špeku.  
 
Máte nějaké jiné zvyky? 
 
 Prvotní je samozřejmě obdarování malých koledníků, kteří ještě chápou 
Velikonoce jako svátky radosti z dárků, které si vykoledují. (Nemyslím tím 
peníze). 
 Pleteme tatary. 
 Vyséváme líto – zelené osení. 
 
Co kuřátka, máte ráda kuřátka? (pečená, smažená, grilovaná, jiná) 
 
 Kuřátka jsou úžasní malí tvorové, nádherně žluté barva, ale jsou i 
jinobarevná, tmavá. Hrozně se mi líbí. Vyrůstala jsem na vesnici a tam 
s Velikonocemi byl vždy plný dvorek mláďat – kuřat, housat, kachňat, kůzlat, 
jehňat a dalších, které se běžně vyskytovaly v hospodářství. 
A co se týká těch v závorce, lhala bych, kdybych řekla, že ne. 



Umíte nebo uměla jste plést tatar nebo někdo z rodiny? 
 
 Můj tatínek byl fenomén v pletení z proutí, ať už košíků, 
tatarů, či jiných výrobků. Od dětství jsem mu při této práci 
asistovala, takže sem tam se mi ještě povede vzpomenout si, jak se 
proutky splétají. 

 
Schováváte se na Velikonoce nebo to není zapotřebí? 
 
 Když už nikam neodjedu, tak se neschovávám. Nebudu se přece chovat 
zbaběle. Problému je nutno postavit se vždy čelem a ne před ním utíkat a 
schovávat se.  
Rada pro dívky: „Když se budete bránit nebo schovávat, bude to pro vás ještě 
horší a ogaři si na vás pěkně zgustnou a namelou vám o to víc.“ 
 
Jak slavíte Velikonoce ve škole? 
 
 Vždycky jsme pekli perníčky ve školní kuchyňce a sem tam zdobili i nějaké 
vajíčko nebo jsme byli v Alcedu, kde probíhala akce věnovaná velikonočním 
zvykům a tradicím. 
Letos jsem to nějak časově nezvládla, takže touto cestou se omlouvám své třídě 
a čeká nás to  v příštím roce. 
 
Víte, kde leží Velikonoční ostrov? 
 
 Ten, který je také nazýván „pupkem světa“ se nachází ve východní části 
Polynésie na jihu Tichého oceánu a patří k Chile. 
 
Víte jak vznikly  a proč se slaví Velikonoce? 
 
 Částečně jsem odpověděla již v první odpovědi. Jedná o svátky 
křesťanské. 
 Zelený čtvrtek nám připomíná poslední večeři, kterou slavil Ježíš s 
apoštoly. Na Velký pátek byl Ježíš ukřižován, na Velikonoční neděli vstal z 
mrtvých. Na Pondělí velikonoční se připomíná setkání vzkříšeného Ježíše s jeho 
učedníky. 
 A v lidové tradici se u nás uchovaly některé zvyky a obyčeje starých 
Slovanů, které souvisely s oslavami probouzející se přírody, na které jste se ptali 
již v předešlých otázkách. 
 
 
 



Co byste poradila čtenářům jako typ na Velikonoce? 
 
 Úsměv na tváři nechť Vám zazáří 
 Konečně zas jednou v roce přicházejí Velikonoce 
 Chlapci buďte milí, něžní, netřískejte mladé slečny 
 Dívky ať se nebojí a vajíčka darují  
 Jaro už se probouzí, každý po něm zatouží 
 Obujte si pevné boty a vyrazte do přírody 
 Nepouštějte televizi, pak budou ty svátky ryzí 
 Počítač nechť také zdechne, pak budou ty svátky pěkné! 
 
 
 
 
 

Perličky z hodin přírodopisu: 

 

Učitel: Jak vypadá povrch těla obojživelníků? 

Žák:  Mají srst. 

 

Učitel: Co je nepohlavní rozmnožování? 

Žák:  Sameček se zakousne do samičky. 

 

Učitel: Do jakého řádu patří koza? 

Žák:  Do obojživelníků. 

 

Učitel: Kde má člověk kyčel? 

Žák:  Na lebce.      

 


