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Milí čtenáři! 
Dostává se vám do rukou další číslo školního časopisu, tentokrát 
věnované především blížícím se Velikonocům a Dni Země. 
Přejeme pěkné počteníčko a bohatou pomlázku. 
          

Vaše redakce 
 
   

 

 



 
ÚSPĚCHY NAŠICH SPOLUŽÁKŮ

 
BĚH NA LYŽÍCH 

25. ledna 2013 se účastnila naše škola tradičního závodu 
v běhu na lyžích ve Velkých Karlovicích. Pořadatelé závodu 
Základní škola Velké Karlovice a SKB Biatlon Velké 
Karlovice  připravili pro žáky základních škol perfektní 

běžecké stopy a závod byl měřen 
elektronickou časomírou. Letošního 
ročníku se účastnilo celkem 14 škol 
a téměř 150 žáků. 

Opět zazářila skvělá ELLEN 
VITÁSKOVÁ z 5.B, která obhájila 
ve své kategorii loňské prvenství a 
před druhou závodnicí získala v cíli  Ellen Vitásková 
dokonce šestivteřinový náskok.       

Velkým překvapením bylo  
druhé místo nejmladší závodnice  
DARINKY MARTINKOVÉ z 2.A,  
které vítězství uniklo o 0,1 vteřiny. 

 
Darinka Martinková 
 

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ 
 V úterý 5. března 2013 se ve Valašské Bystřici uskutečnil 3. ročník krajských přeborů 
žáků základních škol ve sjezdovém lyžování - v disciplíně obří slalom. 

Naši školu reprezentovaly tři lyžařky a všechny se umístily se na stupních 
vítězů. TEREZA ŠERÁ z 5.B a LUCIE TURPIŠOVÁ z 9.A  se ve svých kategoriích 
staly celkovými vítězkami a VIKTORIE ŠKUBALOVÁ z 2.A obsadila 3. příčku. 

            
Terezka Šerá a Lucka Turpišová    Viktorka Škubalová 



MLADÝ UMĚLEC 
Jako každý rok i letos pořádala 
Kostka škola výtvarnou soutěž 
„Mladý umělec“, tentokrát znělo 
téma „Co je štěstí? Muška 
jenom zlatá…“. 

Z celkového počtu více 
než 200 soutěžních prací 
obsadila 2. místo LEONA 
TRČÁLKOVÁ  (9.B) ve  
II. kategorii a 3. místo pak 
SAMUEL BOGAR (6.B)  
v I. kategorii a JOHANA 
POLOMÍKOVÁ (9.B) rovněž ve  
II. kategorii.         

    Johanka Polomíková, Sam Bogar, Lea Trčálková 
 
 
 
JAZYKOVÉ  SOUTĚŽE 
20. března 2013 se v Rožnově pod Radhoštěm  
konalo okresní kolo recitační soutěže RADEK 
PREIS z 8.A  v nejstarší kategorii (8. - 9. ročník) a 
se svou prózou "Tajný deník Adriana Molea" od 
Sue Townsend obsadil první příčku a postoupil tak 
do krajského  kola. 

Radek naši školu úspěšně reprezentoval 
také  
o den dříve v okresním kole konverzační soutěže 
v anglickém jazyce, které se konalo letos ve 
Vlašském Meziříčí. V konkurenci 22 soutěžících 
z celého okresu obsadil nakonec 3. Místo. 
       

 
 
 

 
   

 Radek Preis 
 
 
Velkého úspěchu dosáhla také TEREZA ŠŤASTNÁ  
z 9. A, která 12. března vyhrála  okresní kol olympiády 
v českém jazyce a postoupila tak do krajského kola. 
 
 
Tereza  Šťastná  

 
VŠEM BLAHOPŘEJEME! 



 

PŘEDVELIKONOČNÍ OBDOBÍ 
 
Velikonoce patří mezi důležité svátky jara a neméně důležitých je i 40 dní před 
Velikonoční nedělí. Celé toto období je naplněno řadou zajímavých lidových 
zvyků apod. Toto období rozdělujeme na postní neděle, z nichž každá má svůj 
název. 
 
První postní neděle - PYTLOVÁ 
Jmenuje se podle oblečení z pytloviny, které si lidé oblékají v období půstu. Také 
se nazývá LIŠČÍ. Říká se jí tak proto, že o sobotní noci hospodyně tajně napečou 
dětem křupavé preclíčky sypané solí a mákem.  
Navlékají je na vrbové proutky svázané červenou pentlí  
a rozvěšují je kolem stavení. Děti věří, že jim je nadělila  
kmotra liška a ráno se je vydají hledat. 
 
Druhá postní neděle - SAZOMETNÁ 
Někde je nazývána podle slovanského jídla „pražma“ PRAŽNÁ neděle.  
 
Třetí postní neděle- KÝCHAVÁ 
„Kolikrát si v tuto neděli kýchneš, tolika let se dožiješ,“ říkají staré pověsti. Ale 
nemějte strach, na kýchání to nezáleží!  
 
Čtvrtá postní neděle - DRUŽEBNÁ 
V tento den si všichni mohou zazpívat a jakkoliv potěšit. Pečou se koláče 
„družebnáče“. 
 
Pátá postní neděle - SMRTNÁ 
Název této neděle je odvozen od zvyku vynášení Morany. Je to figura ze slámy a 
hadrů připevněná na tyči a znázorňuje končící zimu. Děti ji vynáší za zpěvu za 
vesnici. Tam ji pak spálí nebo hodí do vody a tím vyhánějí zimu. 
 
 
Šestá postní neděle - KVĚTNÁ 
Na Květnou neděli se světí větvičky vrby jívy zvané  
„kočičky“, které připomínají příjezd Krista do Jeruzaléma.  
Posvěceným větvičkám je přisuzována kouzelná moc.  
 
 
 



PAŠIJOVÝ TÝDEN 
 
Poslední týden před Velikonocemi se nazývá pašijový. Pašije v překladu 
znamenají utrpení Ježíše Krista. Pokud chceš dodržovat jejich tradice, měl bys jíst 
pouze jednou denně, a to většinou pouze polévku s chlebem nebo brambory 
s mlékem. 
 

Modré pondělí a Šedé úterý 
Tyto všední dny věnuj hned po ranním rozjímání svátečnímu  
úklidu. 
 

Škaredá středa 
Kdo se na Škaredou středu zamračí, bude se mračit po  
celý rok, a proto je zakázáno se mračit. V tento den  
začni malovat velikonoční vajíčka. 
 

Zelený čtvrtek  
Na Zelený čtvrtek si uvař jídlo z čerstvých zelených rostlin, podle který se tento 
den jmenuje. Nabereš sílu a doplníš chybějící vitamíny. Pokud už ti chybí mlsání, 
můžeš začít péct dobroty - jako třeba mazanec, koláče nebo velikonoční beránky. 
V tento den naposledy až do Bílé neděle uslyšíš kostelní zvony. Podle legendy se 
říká, že „zvony odletěly do Říma“. V tomto období nenajdeš ani zvonky u 
domácích zvířat a jejich zvuk je nahrazen řehtačkami, které vyhánějí z domu vše 
zlé. 
 

Velký pátek 
Velký pátek je dnem nadpřirozených sil a je s ním spojena spousta pověr: 

1) Oděv ušitý nitěmi spředenými v tento den chrání před uhranutím  
 a zlými duchy. Nesmí se nic darovat ani půjčovat, protože tyto 
 předměty mohou být očarovány. 
2) Známá je pověra, že v tento den se země otevírá a vykládá poklady. Tato 

místa můžeš najít podle modravého světýlka nebo kvetoucího kapradí. 
Když se vydáš poklady hledat, nezapomeň na posvěcené vajíčko, kterým 
musíš 3x poklepat na zem aby s otevřela. 

Je dnem přísného půstu a hlubokého smutku, protože se připomíná ukřižování 
Krista. 
 

Bílá sobota 
Tento den  se v celém domě musí uklidit, aby byl připraven na nedělní vzkříšení. 
Doma se uhasí oheň a pak jej hospodyně znovu zapalují žhavými uhlíky 
z posvěcených ohňů pálených před kostely. V tento den se zvony znovu 
navracejí. 
 



Velikonoční pondělí 
Chlapci chodí na pomlázku za děvčaty a čerstvými metlami a barevnými pentlemi 
z nich vyhánějí nemoci a polévají je „živou vodou“. Děvčata je za to odměňují 
ozdobenými vejci - symboly budoucího života. 
 

Bílá neděle 
Je to první neděle po Velikonocích a je nazývána podle křesťanů, kteří v tento 
den nosí naposledy o Velikonocích bílý šat.  
 
 
 

SYMBOLY VELIKONOC:   
 

1) Beránek    2) Vajíčka    3) Zajíček    4) Pomlázka        
   

 
 

                          
 

         

VENDINO ZVÍŘECTVO 

Ovce domácí 

Ovce pochází z Asie, dožívá se až 15 let. Tam, kde 
jsou ovce chovány volně, dokážou udržet nízký 
trávník, aniž by ničily keře nebo vydupaly prostor 
až na holou půdu. Říká se, že ovce jdou jako stádo 
za svým beranem, ale určitě vás překvapí, pokud 
zjistíte, že každá ovce ve stádu je zcela jedinečná. 
Vůdcem stáda bývá totiž nejen beran, ale i 
nejstarší ovce. No a podobně jako lidé, ovce mají 
každá vlastní a jinou tvář, díky čemuž dokážou 
jedna druhou rozeznat a dokonce si zapamatovat i 
tvář. Vlákno z ovčí srsti šatí lidstvo už přes deset 
tisíciletí. Vlna má unikátní vlastnosti i široké 
možnosti využití. V současnosti se chová asi 600 plemen.  
Nejvíce ovcí je chováno v Číně a Austrálii. 



 

 

Tentokrát s panem učitelem Navláčilem 

 

Jak slavíte Velikonoce?  

„S rodinou, nejlépe někde mimo 
domov.“ 
 

Chodíte na šmigrust?  

„Jako menší jsem chodíval  
s kamarády, teď už pár let 
nechodím.“ 
 

Barvíte kraslice?  

„Nebarvím.“  
 

Máte raději kraslice, nebo 
uznáváte štamprle slivovice ?  

„Dobrá otázka ☺ Jako správný 
Valach určitě slivovici ☺.“ 
(To nám bylo jasné ☺)  
 

Čím jste chtěl být jako malý? Chtěl jste být vždy tělocvikář?  

„Chtěl jsem být vším, popelářem, kosmonautem, kuchařem, ke studiu tělocviku 
jsem se rozhodl až na střední škole.“ 

Čtete náš školní časopis?  

„Ano, pravidelně každé číslo.“  
(To nás těší ☺) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tento den je věnován Zemi a celý svět ho slaví každoročně 22. dubna.  
V tento den jsou na mnoha místech pořádány nerůznější hry a soutěže pro děti, 
zaměřené na ochranu životního prostředí a Země. 
Na naší škole se Den Země bude letos konat již potřetí jako projektový den 
nazvaný „Když sa trávník zelená“. Zatímco první ročník se zaměřil na vodu, 
loni byl středem pozornosti les. Nejstarší žáci vždy vymyslí zábavu pro ostatní. 
Jsou připravena nejrůznější stanoviště, kde děti plní úkoly vztahující se k naší 
planetě. Celý den se ve škole probírají věci, jak lze ovlivnit prostředí kolem nás. 
Jak máme správně recyklovat, jak se máme chovat přírodě. Děti poznávají 
rostliny a zvířata a mohou také donést drobná zvířátka, domácí i cizokrajná. 
Učitelé se do tohoto dne zapojují také.  
Myslíme si, že je to velice zábavná a poučná forma, jak děti informovat. Děti se 
toho hodně dozvědí a budou si vážit životního prostředí. Je dobře, že takový den 
na naší škole probíhá. Těšíme se, co nás čeká tento rok.  

 

 

 
 
  
 
     



1) Recyklujete?  

    a) Ano  28 hlasů  

    b) Ne   7 hlasů  

    c) Někdy  21 hlasů  

    2) Vypínáte vodu, když si čistíte zuby?  

    a) Ano  23 hlasů  

    b) Ne   21 hlasů  

    c) My na vodu nemáme   12 hlasů  

    3) Objímáte na Den Země stromy?  

    a) Stromy jsou mí jediní kamarádi, ano    24 hlasů  

    b) Jedině břízy, jinak ne   5 hlasů  

    c) Ne, bohužel mezi námi nepřeskakuje jiskra   
               27 hlasů   
   

    4) Slavíte Velikonoce?  

    a) Jedině se slivovicú 15 hlasů  

    b) Ano  22 hlasů  

    c) Co to je?   19 hlasů  

    5) Malujete kraslice?  

    a) Ne, já je jenom jím  16 hlasů  

    b) Ano, maluji  11 hlasů  

    c) Vejce je pro nás drahá záležitost  29 hlasů  

     

    Odpovědělo nám 56 dětí  



Velikonoční 
zábava 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Veselé Velikonoce!  


