
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahoj lidi..!! 
Velikonoce máme přede 
dveřmi a vychází nové číslo  
časopisu. Dozvíte se, co se 
stalo v Trávě nebo co se 
děje,ale taky co se dít 
bude.Tak vám přejeme hezké 
čtení a veselé Velikonoce. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                          
Lyžařský výcvik 2009 

/rozhovor s p. uč. Markétou Cvanigovou / 
 
 
1, Kde? Kdy ? 

 Kde ? Vel.Karlovice hotel Pod.Javorem.  
Kdy ? 2.3-6.3 ☺ 

No a Kolik tam bylo žáků ? Tak 39 žáků, 3 učitelé a 1 lékař. 
 
2, Jak se vám líbil lyžák? 

 Byl to  můj první lyžařsky výcvik a líbil se mi.Nemám totiž 
s čím srovnávat. 
 Ohlasy z mé strany jsou jen kladné  a všechno špatné je už 
dávno zapomenuto. 

 
3,Co se vám nejvíc  líbilo? 

Snowtubing………… 
 
4,Jak jste byla spokojená s kolektivem ?  

 Podle mých očekávání zlobidla zlobila a slušňáci byli hodní.Takže 
mě svým chováním žáci nijak nepřekvapili. 

 
5,Jak hodnotíte lyžák 

 Nenudila jsem se, všechno nakonec dopadlo dobře a všichni jsme 
dojeli živí a zdraví domů. 

 
6,Těšíte se na příští lyžák ? 
 Ano těším se hodně. Nynější 6. třída nebude taky žádna nuda. 
☺  
 
 



Na dojmy z lyžáku jsme se ptali také náhodně vybraných účastníků z řad 
žáků: 
 
  

 Co se ti tam nejvic libilo? 
 Hezké počasí, také to, že sněžilo a dobrá společnost. 
  
  
 Na čem jsi jezdila? Lyže nebo snowboard? 
 Na lyžích. 
  
 Jaké bylo jídlo? 
 Dobře vařili,ale jídla bylo  hodně. 
  
 Co programy? 
 Každá třída  si vymyslela jeden večer svůj program pro všechny ostatní, 
takže  dobré to bylo. 
 
( N.K ) 
  
 Co se ti tam nejvic libilo? 
 Hotel, sjezdovky, snowtubing 
  
 Na čem jsi jezdil? 
 Na lyžích 
  
 Jaké bylo jídlo? 
 Dobré, chutnal mi  hlavně smažák. 
  
A co programy? 
 Nic moc, mohly být trochu lepší. 
 
( anonym )  

 
 



 
I letos jsme se všichni těšili na TANČÍRNU. 
Celkem 23 tanečních skupin se utkalo na pódiu v 
jídelně naší školy. Z tanečního klání vyšla vítězně skupina Šafíci 
z Valašského Meziříčí. 
Trávnická škola vyslala soutěžit své „Sestry v akci “ a orientální 
taneční seskupení  „ Fénix“ .  
 
 
 
 
 

Florbalový turnaj "O pohár starostů" 

V pátek 6. března 2009 se uskutečnil v tělocvičně ZŠ Pozděchov 
florbalový turnaj pro žáky 3. – 5. ročníků 1. stupně ZŠ "O pohár 
starostů obcí Prlov a Pozděchov".  
Naše škola sestavila družstvo z Adama Sachra (IV.B), Filipa 
Musila (IV.C), Kryštofa Solaře (IV.C), Vojtěcha Kamase (IV.A), 
Jana Stuchlíka (V.A), Roberta Adámka (V.A).  
 
V příštím roce budeme obhajovat prvenství. 

 
 



 
 

 
Okno do mé duše – literární a výtvarná soutěž, kterou 
vyhrál Tomáš Jež z 8. A  /z celkového počtu 380 soutěžících ! / 
 
A zde je vítězná práce:  
 

Brý den, jsem duše jednoho člověka. Asi puberťáka. 
Navenek je můj pán drsnej, ale vevnitř já zase tak tvrdá 
nejsem. Je hodně ovlivňovanej kámošema. Moc ho škola 
nezajímá a věří spíš kámošům. Nemyslím si, že kámoši 
nejsou důležití, ale co je moc - to je moc. Třeba včera, 
jak třídní učitelka zadávala úkol, tak si ho ani nevšim. A 
druhý den se zase vymlouval. Machruje a myslí si o sobě, 
co není, ale kdyby se otevřel, pustil mě trochu ven, tak 
by měl víc kámošů a kámošek a hlavně skutečných přátel. 
Mám jako i já kámoše, to si nemyslete, že duše to 
namají. Máme svoje nářečí i jazyk, ale tím mluvíme jen, 
když chceme, aby to náš pán neslyšel. Teďka zase pán 
machruje, to je hrůza, samé : čéče, vopruz, bude to 
nářezák. Ale určitě ho to přejde. Vždycky si večer spolu 
nenápadně povídáme. Dávám mu nenápadně lekce a  je to 
stále lepšejší a lepšejší. Už jsem ho naučila zdravit. To 
nedokážou i některé moje kolegyně. Ještě spolu zažijeme 
pěkný kůsek života, tak důfám, že ještě na něm 
zapracuju. Tož zatím. Musím jít, volá mě páneček. 
 



Výborně se umístila i spolužačka Tomáše Ježe, Vendula Frňková. 
I její práci si zde můžete přečíst: 
 
 
 
 
 Každý jsme úplně jiný a každý nosíme ve své duši něco 
jiného. Někdo je větší optimista, druhý zase nevidí všechno tak 
růžově. Někdo je více citlivý, jiný si to všechno zas tak moc 
nebere. Prostě je každý z nás originál. 
 Někdy si říkám, co si ostatní asi tak myslí. Třeba o mně. 
Jaký mají asi na mne názor. Jestli jsem jim sympatická nebo 
spíše protivná. Docela by mě to i zajímalo. Já osobně bych řekla, 
že jsem spíše citlivý člověk a rychle mě něco rozhodí nebo vyvede 
z míry, i když to nedám na sobě tak znát.  Jinak si myslím, že 
jsem celkem kamarádská a ráda komunikuji s lidmi.  

Nedá se říct, že tohle právě teď nosím v duši, ale je to to, 
na co v poslední době nejvíce myslím. Střední škola. Začínám více 
uvažovat o tom, kam půjdu na střední. Do sedmé třídy jsem byla 
rozhodnutá, že půjdu na střední školu cestovního ruchu. Později 
jsem se chtěla stát delegátkou. Ale když jsem o tom později více 
přemýšlela, asi by to nebyla práce pro mě. Kdybych měla už děti, 
nemohla bych nikam jezdit, protože bych je nemohla nechat doma 
samotné. A tahle práce má i plno dalších protikladů.  

Jsem rozhodnutá, že půjdu na střední školu sociální. Pak 
bych chtěla pracovat na socce, jako sociální pracovnice. Chtěla 
bych pracovat s týranými dětmi. Tahle práce by mě opravdu 
bavila. Než půjdu na střední, mám ještě rok čas a ani není 
zaručené, že mě na tu školu přijmou.  Ale tak v každém případě 
chci dělat nějakou práci, kde se bude komunikovat s lidmi. A také 
bych ráda pracovala nějakou dobu v zahraničí.  

 
 

 
 
 
 



Kočka a kocour  
 
U kocoura v pokoji,  
tančí kočka v závoji.  
Tančila a upadla  
velmi špatně dopadla. 
         K.M    3.A  
 
Jaro  
 
Jaro mám moc ráda,  
já i moje sestra Bára.  
Zelená se venku 
tráva,  
kterou žere s chutí 
kráva.  
 
V zimě snívám o jaru, 
až vyběhnu na zahradu, 
hned si zlepším náladu,  
když uslyším pěnkavu. 
   E.S.    3.A 



 
Světový den vody ve II. C 
 
V pátek 20. 3. 2009 si děti ze 
II. C připomněly „Světový den 
vody“. Všichni jsme přišli 
v modrém oblečení a na pití jsme si přinesli 
různé druhy minerálek 
Ve třídě nám vznikl rybník s hrází, potokem, 
rostlinami a živočichy. 
Nezapomněli jsme ani na pohádkové bytosti, 
které se ve vodě nebo v její blízkosti 
vyskytují. 
Šikovné ručičky dětí vytvořily ryby, vodníky a 
vílu. 
Byl to náročný, ale hezký den. 
       

Jana Graclíková, 
třídní učitelka 
 

 



 
Přijede paní Běla Gran Jensen  
Před lety začínala v Norsku nedobrovolně a z 
ničeho. Do Čech se Běla Gran Jensen vrátila 
pomáhat. Za 17 roků její "Stonožka" rozdala už sto 
milionů. Jak vlastně Stonožka vznikla? Před 10 lety požádali Bělu Gran 
- Jensen přátelé z Československa, zda by pomohla našemu 
zdravotnictví. Nelíbila se jí myšlenka žebrat o peníze, dostala ale 
nápad: samy děti budou pomáhat svým nemocným kamarádům. Navrhla 
dětem malovat obrázky, vánoční přání, a první rok je sama v Oslu 
prodávala. V hnutí dnes pracují tisíce dětí a stovky učitelů ve školách, 
na Slovensku, v Norsku, Německu, Polsku, Rakousku, Itálii, Bosně, 
Kanadě, Argentině a USA. Kromě kreslení vánočních přání se od roku 
1997 konají každý podzim tzv."Stonožkové týdny". Jejich smyslem je 
získat co možná nejvyšší finanční částku, která je každý rok určena 
těm nejpotřebnějším. Například v roce 1997 hnutí pomohlo školám na 
Moravě postiženým povodněmi. Velkým úspěchem bylo i vydání první 
stonožkové knihy "Kdyby všechny děti světa". Je to kniha plná 
pohádek, přání a svědectví, kterou napsaly a ilustrovaly samy děti a 
úvod k ní napsala sama norská královna Sonja. Jak říká Běla Gran - 
Jensen, do hnutí je v Česku zapojeno přes 1800 škol.  
Paní Jensen osobně dohlíží na to, aby se pomoc dostala do správných 
rukou. 

 

 



 
Slepička 
 Jan Čarek 
  
 Kropenatá Slepičko, 
 snes nám zlaté vajíčko. 
 Zlaté vejce? - A co s ním? 
 O zlato já nestojím. 
 Jak by se mi ze zlata                  
líhla potom kuřata? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zaječí říkadlo 
Jiří Žáček 
  
 My jsme malí ušáci, 
 nemáme nic na práci. 
 Trénujeme běh a skoky, 
 přes pařezy, přes potoky.  
 Učíme se kotouly, 
 nekoukáme ne bouli. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

PROČ JE STŘEDA ŠKAREDÁ 

Toto označení prý pochází z toho, že se Jidáš na Ježíše škaredil. Podle lidové 
tradice se proto v tento den nesmí nikdo mračit, jinak by se škaredil ve 

všechny středy v roce. Někde se také středě říkalo Sazometní nebo Smetná, 
protože se toho dne vymetaly komíny. 

KDE VZAL BARVU ČTVRTEK 

Zelený čtvrtek se obvykle vysvětluje na základně zelených bylin, které vyly 
součástí Poslední večeře nebo také podle barvy probouzející se přírody, jelikož 
se Velikonoce slaví v době, kdy se všechno zelená. Chcete-li podle tradice udělat 
v tento den něco pro své zdraví, snězte něco zeleného - špenát, kopřivy, popenec, 

řeřichu, zelené saláty. 

CO SE NEMĚLO NA VELKÝ PÁTEK 

Je to den hlubokého smutku na památku ukřižování Ježíše Krista. Tento den lidé 
ráno vstávali před východem sluce a omyli se vodou z potoka. Dodržovali přísný 

půst a nepůjčovali nic ze své domácnosti, protože by tyto věci mohly být 
očarovány. Nesmělo se hýbat se zemí, proto se nepracovalo na poli ani v sadu, 

nesmělo se také prát prádlo, protože by ho prý pradleny namáčely do Kristovy 
krve. 

CO SE DĚLALO NA BÍLOU SOBOTU 

Tento den se uklízelo a bílilo, připravovalo se a chystalo vše na slavné Vzkříšení na 
Boží hod velikonoční. Vařily se obřadní a sváteční pokrmy, pekly se mazance a 

velikonoční beránci, pletly se pomlázky z vrbového proutí, vázaly se březové 



metličky a zdobila se vajíčka. V mnoha vsích bylo zvykem, že se doma uhasila 
všechna ohniště, před kostelem vložila hospodyně na hraničku vlastní polínko, a 

když kněz oheň posvětil, vzala žhavý oharek domů a žehnala jím oheň nový. 
Skončením bílé soboty se završil také dlouhotrvající půst. 

 

JAK SE SLAVIL BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ 

K této neděli patří tradiční velikonoční pokrmy - beránek, mazanec, ale také 
vejce, chleba a víno, které se dříve světily ráno při mši. Kromě symbolického 

významu měl tento zvyk i praktický podtext - po období dlouhého 
předvelikonočního půstu by mohl náhlý přechod k tučné stravě přivodit zdravotní 

obtíže. Proto se světily pokrmy, které měly tělo na návrat k běžné stravě 
pozvolna připravovat, a kousek z takto posvěceného jídla dostala v tento den 

každá návštěva, která vešla do domu. 

 

PROČ BYL PONDĚLEK MRSKANÝ 

Na velikonoční pondělí chodili dříve dům od domu mládenci za děvčaty a 
šlehali je pomlázkami spletenými z vrbového proutí, aby byly po celý rok 

zdravé, veselé a pilné. Mnohde bylo zvykem, že v úterý na oplátku děvčata 
polévala chlapce vodou, aby byli svěží. Dnes už chodí s pomlázkami většinou jen 

děti, které za vinšování dostávají nejen malovaná vajíčka, ale i sladkosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Udělejte si: POMLÁZKU 

 

Velikonoční pondělí - pomlázka - jeden den v roce, kdy mají hoši plné 
právo vyhánět z děvčat blešky, všechnu ostatní nedobrotu a nevím co 

ještě. Ale děvčata mají zase plné právo žádat, aby to velikonoční 
vyhánění nedobroty bylo slušné, a tatar, mrskut, žíla čili pomlázka, 
aby byla odborně upletena. Ne, aby Vás chlapci napadlo, mrskat o 

pomlázce tatarem, pleteným jako copánek ze tří proutků nebo 
dokonce pro ostudu pouhým proutkem. 

Pořádná pomlázka se plete z osmi proutků. Budete jich však 
potřebovat o něco více, jeden na svázání a 1-2 náhradní, kdyby se při 

práci některý zlámal. Proutky musí být stejně dlohé, zdravé, bez 
jizev a hlavně stejně tlusté. Pěkně si jich 8 srovnejte a svažte u 

tlustého konce slabším proutkem. To se dělá, jak vidíte na obr. č. 1. 
Vložte silnější konec svazujícího proutku mezi proutky svazku, asi 3 

cm od konce, 2-3krát obtočíte pod vyčnívajícím koncem svazek a pak 
pevně ovinujte vzhůru. Tenký konec zapleťte mezi proutky svazku. 

Pak Vám pomocník podrží svázaný konec, Vy si svazek rozdělíte na 4 
proutky do pravé, 4 do levé ruky, pěkně si je srovnejte, aby v každé 

čtveřici ležely proutky vedle sebe a začněte plést: 

Horní proutek z pravé ruky, označený č. 1, vedete mezi proutky č. 2 a 
3 v levé ruce, ohnete a vrátíte zase do pravé, ale naspod čtveřice, 

takže v levé jsou proutky, jak byly, v pravé se dostal nejhořejší 
proutek naspod obr. 2. 

 



Stejně zleva: proutek č. 1 vedete středem pravé čtveřice, ohnete a 
přiřadíte zase vlevo naspod. Držíte opět v každé ruce 4 vyrovnané 
proutky, ale jejich pořadí od zhora je 2-3-4-1 obr. 3. A dál opět 

zprava, horní č. 2 doprostřed mezi č. 3 a 4 v levé ruce, ohnout a zpět 
vpravo dolů, pak zase zleva horní proutek č. 2 doprostřed mezi č. 3 a 
4 v pravé ruce, ohnout a vlevo dolů stále střídavě zprava a zleva. Má-
li být pomlázka pevná a skutečně čtyřhraná, musíte dobře utahovat, 
t. j. držet zkrátka, co nejblíž místu pletení, nikoli daleko a jednotlivé 
proutky též "zkrátka" ohýbat a prsty přidržovat, aby neujížděly. A 
obě čtveřice proutků od sebe odtahovat. Proutky se vám nezmatou, 

pravé zůstanou vpravo, levé vlevo a spletené části nepovolí obr. 4. Asi 
5 cm před ukončením vložte mezi proutky slabý pevný provázek, 
dopleťte konce proutků, provázkem pevně ovažte a zatáhněte. 
Děvčata totiž obyčejně žádají, aby byla bita nejen slušně a 

odborně, nýbrž také hezky. Provlečte koncem žíly červenou stužku, 
pod kterou se skryje provázek a zavešte na smyčku. 

 

 

 

 
 
 



 
RECEPT NA BERÁNKA  

Ingredience: 

• 300 g polohrubé mouky 
• 5 vajec, oddělených 
• 2 vejce navíc 
• 250 g krupicového cukru 
• 1 sáček vanilinového cukru 
• šťávu a nastrouhanou kůru z půlky citronu 
• 2 rozinky 
• máslo na vymazání formy 
• moučkový cukr na poprášení 
• čokoládovou polevu (nemusí být) 

Doba přípravy: 15 

Pečení: 35 minut 

Chladnutí: 1-2 hodiny 

Počet porcí: forma objem 2l 

Příprava jídla: 

1. Troubu předehřejte na 200, horkovzdušnou na 180 °C. Formu důkladně 
vymazejte změklým máslem a vysypte trochou mouky. Vejce a žloutky 
ušlehejte v míse s oběma druhy cukru do pěny, přidejte citrónovou šťávu i 
kůru a mouku. 
 
2. V jiné nádobě vyšlehejte z bílků tuhý sníh (když nadzdvihnete metlu, 
špičky sněhu se neohýbají) a lehce ho vmíchejte do těsta. 
 
3. Těsto vlijte do ,obličejové' poloviny formy, přiklopte a vložte do trouby. 
Pečte zhruba pětatřicet minut, až je beránek krásně zlatý; přesvědčíte se 
opatrným nadzdvižením formy a vpichem špejle - když na ní neulpí vlhké 
drobečky, je hotovo. 



 
4. Formu vyjměte z trouby a na hodinku až dvě ji zabalte do vlhké utěrky, 
až zcela vychladne. Opatrně beránka vyklopte, posaďte na servírovací talíř, 
poprašte moučkovým cukrem, vytvořte malé důlky a vložte do nich rozinky 
jako oči. Můžete ho také přelít čokoládovou polevou (připravíte ji podle 
návodu na obalu) a nechat vychladit. 
 
Tipy Apetitu 
■ Ať už zvolíte jakékoli těsto, plňte ,obličejovou' polovinu formy, a to asi 
čtyři milimetry pod okraj, protože pečením těsto vyběhne. 
■ Pozor, formy mají různý objem - recept proto možná budete muset 
přizpůsobit té své. Pokud nemáte odměrku, zjistíte objem pomocí 
,standardního' hrnku na čaj (vrchovatý má 250 ml) nebo půllitrové lahve. 
■ Z hladké mouky bude beránek mechovější, z polohrubé pevnější. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Krásné Velikonoce, 
všem hodně sluníčka 
a bohatou pomlázku 

přeje 
 

Redakce  
 

 


