
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben 2019 

5. číslo 

 

 

 



Slovo úvodem 

A jsme zase tady! 

 Právě držíte nejnovější číslo našeho školního časopisu, kde jsme pro Vás připravili další zajímavé 
články. Naše redakce zažila po Vánocích další zemětřesení a opět změnila své složení. Odešly nám holky 
„šesťačky“, a tak jsme se rozhodli vybrat další členy na doplnění našeho týmu.   

 Na tomto čísle se podíleli tito členové: 

Hanka Weissbrodová, Sára Kozová, Natálie Tutková, Roman Fries, Anetka Odkorková, Veronika 
Kovaříková. 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené s naším časopisem v ruce.       Vaše redakce. 

 

Blíží se Velikonoce . . .aneb co symbolizují některé tradice? 

 Jidášky 

Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly Jidáše – zvláštně 
tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na 
apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct 
mazanec, zkuste Jidášky nebo malé mazance. Obojí je 
pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující 
provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš 
oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto 
zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro 
potěšení. 

Pomlázka 

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si 
měli plést z proutků pomlázku. Ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro 
každou ženu. Pro každou ženu to v minulých letech byla čest a všechny pak měly naději, že nakonec najdou 
svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna 
za omlazení znamená symbol 
života a vzkříšení. 

Pomlázka se plete obvykle ze šesti 
až dvanácti proutků převážně z vrbového 
proutí. Pentličky jsou buď povinností 
mládence, nebo odměnou za 
„vyšlehání“. Koledníci si pak mohou získané pentle porovnávat a chlubit se jimi. Po celodenním šlehání 
bývá pomlázka často polámaná, ale pokud je pletená z čerstvého proutí, může se vsadit do země, kde 
zakoření a vyrostou z ní další vrbové proutky. 

Někdy se šlehání doprovází tzv. „šmigrustem“. To znamená polévání dívek studenou vodou jako 
součást omlazení. 

 



Velikonoční Beránek 

V křesťanské tradici je beránek 
vykreslen jako mírné, poslušné stvoření 
ztělesňuje samotného Ježíše Krista, kterého 
obětoval Bůh za spásu lidstva. Beránek, jako 
mládě, je také symbolem všech mláďat, 
představuje počátek nového života. 
Symbolizuje také koloběh života, zázrak 
stvoření a probouzející se jaro. 

V dnešní době se už lidé příliš 
nezamýšlejí nad původem jednotlivých 
symbolů. Beránka vnímají spíše už jen jako 
„značku“ Velikonoc, podobně jako vánočku 
na Vánoce. A až budete na Velikonoční pondělí tuto dobrotu krájet ke snídani, vzpomeňte si, co vlastně 
znamená. 

 

Jarní pranostiky 

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

Duben hojný vodou, říjen pivem.  

Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.  

Dubnové sněhy pole mrví.  

Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu 
přístup řádný. 

           Veronika Kovaříková 

Smějeme se s Romanem . . .  

  Sejdou se dva chlapci. První má krásný 
kožich a ten druhý říká: „Kde jsi vzal ten 
kožich?“ A ten první mu odpoví: „Šel jsem k 
jeskyni a zahoukal, potom vyšel medvěd. Já 
ho praštil klackem a z něj mám ten kožich.“ 
  Druhý den se sejdou a ten druhý je 
celý zasádrovaný. První se ho ptá: „Kde jsi k 
tomu přišel?“ A ten druhý mu říká: „Šel jsem 
k jeskyni, zahoukal a tam to zahoukalo taky... 
a vyjel vlak.“ 

Pepíček: „Tati, umíš psát potmě?“ Táta: „Ano, proč?“ Pepíček: „Tak mi prosím podepiš žákovskou knížku.“ 

Roman Fries 



Rozhovor . . . s panem Školníkem Karlem Malurkem ☺ 

Hanka: Dobrý den, 

pan Školník: Dobrý den, děvčata! 

Hanka: Máme na Vás pár záludných otázek! Jaké nářadí 
používáte nejčastěji? 

pan Školník: Já bych řekl, že úplně všechno, je to různé. . 
.šroubovák, kleště, kladivo. 

Hanka: A co například nerad opravujete?  

pan Školník: Asi to, co děti hodně zničí.  

Hanka:Co musíte opravovat nejčastěji? 

pan Školník: Asi zásuvky, světla, záchody . . .  

Hanka: Máte domácího mazlíčka? A pokud ano, jakého? 

pan Školník: Já nemám žádného domácího mazlíčka. 

Hanka: Kolik kilo cukroví jste snědl o Vánocích? 

pan Školník: Žádné! Já nejím cukroví! 

Hanka: Vážně? 

pan Školník: Vážně! (☺ smějeme se, pozn. redakce) 

Hanka: Co rád děláte ve volném čase? 

pan Školník: Sportuji. Rád bruslím, jezdím na kole. 

Hanka: Jaké předměty byly Vaše oblíbené? 

pan Školník: Mezi oblíbené patřily – tělocvik a technické předměty. 

Hanka: Máte děti? 

pan Školník: Ano, mám dvě. 

Hanka: Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně? 

pan Školník: Asi svíčková! 

Hanka: Když jste byl malý, dostal jste někdy ve škole ředitelskou důtku? 

pan Školník: Ne. 

Hanka: Tak to bylo všechno, moc děkujeme za rozhovor. 

         Hanka Weissbroová a Natálka Tutková 

 



Anketa 

 Velikonoce jsou za dveřmi, a tak naše redaktorky byly na průzkum mezi učiteli. Jste také zvědaví, co 
nám na sebe prozradili? 

Co se Vám vybaví, když se řekne „Velikonoce“? 

p. uč. Slavíková Martina Beránek, vajíčka 

p. uč. Opočenská Lenka Jaro, sluníčko, žlutá barva 

p. uč. Hlisnikowská Renáta Jaro, sluníčko, kraslice 

p. uč. Klodová Yveta Čokoládová vajíčka 

p. uč. Zaorálková Lenka Výprask, sluníčko, beránek, kraslice 

p. uč. Vařeková Anna sluníčko 

p. uč. Nováková Kraslice, pomlázka 

p. uč. Šindelová Jana Čokoládové vajíčko 

p. uč. Travinská Lenka jaro 

p. uč. Uhrová Markéta Volno s rodinou, sluníčko, dobrá nálada 

p. uč. Chybová Leona Pomlázka, kraslice, jaro 

p. uč. Harenčíková Jana jaro 

p. uč. Rusnoková Ivona Malované vejce 

p. uč. Prokopová Petra pomlázka 

p. uč. Bogyi Martin kraslice 

p. uč. Sýkorová Renáta pomlázka 

p. uč. Folvarčná Hana kraslice 

p. uč. Surmová Anna Svátky jara 

p. uč. Richterová Martina šmigrust 

p. uč. Kubalová Klára vajíčka 

p. uč. Pavlicová Táňa Svátek jara 

p. uč. Celtová Dagmar výprask 

p. uč. Straka Jan pomlázka 

p. uč. Novotný Robert jaro 



p. uč. Krstovská Květa Velikonoční vajíčka 

p. uč. Glogerová Ludmila kraslice 

p. uč. Musiol Radek Pomlázka, vajíčka 

p. uč. Chlustová Hana Pomlázka, jaro, kraslice 

p. uč. Svobodová Andrea Voda, jaro, karabáč 

p. uč. Sikorová Jana Vajíčka, zlatý déšť, sluníčko 

p. uč. Vnoučková Vlasta Tradice, velikonoční svátek 

p. uč. Hellali Šárka Pomlázka, klobásy zapečené v chlebu 

p. uč. Gryžbonová Žaneta Vajíčka, beránek, pomlázka, voňavky 

p. uč. Záleská Šárka Smích, jaro, radost 

 

Dozvídáme se nové věci . . .   

     

Oblíbené psí rasy našich redaktorů: 

Francouzský buldoček 

Je to typický pes do městských bytů. Nemá rád 
horko, ale ani chladné nebo vlhké počasí mu nedělá 
dobře. Tento hravý, citlivý pes je šťastný v přítomnosti 
členů rodiny a velmi rád se mazlí. Miluje děti a bez problémů snáší přítomnost jiných zvířat v domácnosti. 
Kvůli krátké dýchací trubici je u buldočků časté chrápání a chrochtání. Má veselou a přátelskou povahu. 
Prakticky neštěká a je velmi klidný. 

 

Zlatý retrívr 

 Zlatý retrívr je plemeno psů vyšlechtěné ve 
Velké Británii, je obecně klidný, přátelský a 
vyhledávající společnost lidí a jiných psů pro své 
rozpustilé hry, které ho baví v každém věku. Má dobré 
plavecké schopnosti a hustou nepromokavou srst, což je 
plně využito při lovu kachen či jiného vodního ptactva. 
Jedná se o psa, který se vyznačuje velkou ochotou 
pomáhat lidem, a proto se také využívá jako 
canisterapeutický, vodící nebo asistenční pes. V 
průměru se dožívá 10 až 12 let.  

 



Yorkšírský teriér 

Povahově je jorkšírský teriér velice 
temperamentní, energický, rázný a nebojácný. I přes svůj 
malý vzrůst je to ostrý, odvážný a ostražitý pes, projevuje 
se hlasem a štěkotem. K neznámým lidem se chová 
poněkud nedůvěřivě a odtažitě, ale vůči svému majiteli je 
loajální. Přestože patří mezi nejmenší psí plemena světa, 
miluje pohyb a dovádění, a proto je i vhodným 
účastníkem závodů agility a jiných psích sportů. 

 

 

Bígl 

Bígl je přirozeně učenlivý a většinou pracuje a cvičí s radostí. Je 
nutné si uvědomit, že bígl je loveckým psem, po staletí chovaným pro 
práci honiče. Ve volné přírodě proto od něj nemůžeme očekávat 
bezmeznou poslušnost ovčáckého psa. Dostane-li se na čerstvou 
stopu zvěře, pravděpodobně zapomene na své dobré vychování a 
veškeré snahy o přivolání či pronásledování psa jsou většinou 
odsouzeny k neúspěchu. 

 

Maltézský psík 

Maltézký psík je plemeno, které pochází z okolí ostrova Malta. Maltézáček je milý a oddaný pes, 
citlivý, jemný, hravý a roztomilý. Jednoduše řečeno – ideální pes do bytu a k dětem. Stejně jako u jiných 
plemen se i u něj můžeme setkat s velice temperamentními jedinci, kteří se v kombinaci s nedostatečnou 
výchovou a nejasnou hierarchií v domácnosti mohou stát až agresivními ( nijak se tedy neliší od jiných psů). 
Zdá se, že obvykle jsou poddanější fenky, zatímco psi mohou mít tendenci zaujímat v rodinné smečce první 
místo. 

       

 

 

 

 

 

 

        Všichni redaktoři 



Vaříme s Anetkou  

Máte chuť na něco slaného? Anetka si pro vás připravila dva velmi dobré recepty. V redakci jsme 
tyto kulinářské výtvory měli možnost ochutnat a byly opravdu výtečné! 
 
 
 
Toastové chlebíčky – co 
budeme potřebovat (na 4 
porce): 
 
8 ks toastového chleba 
kečup 
šunka  
trvanlivý salám 
1 rajče  
4 vajíčka 
strouhaný sýr 
sůl 
pepř 
 
Postup: 

Čtyři kusy chleba necháme celé a ze zbylých vykrojíme opatrně vnitřek, aby vzniklo okno. Celý toast 
namažeme kečupem. Přidáme na něj šunku, trvanlivý salám, rajče a přikryjeme vykrojeným toastovým 
chlebem. Na plech dáme pečící papír a opatrně položíme připravené chlebíčky. Do každého okýnka v 
chlebíčku rozbijeme jedno vajíčko. Podle chuti osolíme nebo opepříme a dáme péct. Jakmile je vajíčko 
téměř upečené (není tekuté), přidáme trochu strouhaného sýra a ještě chvíli dopékáme. 

 
 
 

 
Sýrové tyčinky 
 
Potřebujeme: 
 
listové těsto 
paprika (sladká, pálivá, uzená) 
strouhaný sýr 
sůl, kmín, sezamové semínka, 
koření podle chuti  
vejce na potření  
 

Postup: 
Rozválíme listové těsto do obdélníkového tvaru. Polovinu těsta posypeme paprikou, kterou máte rádi 

a strouhaným sýrem. Těsto přeložíme na sebe. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a podle potřeby posypeme 
solí, kmínem, sezamovými semínky nebo kořením (třeba grilovací). Těsto několikrát překroutíme a dáme na 
plech vyložený pečícím papírem. Pečeme dozlatova. 
 

Dobrou chuť přeje Anetka Odkorková 
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Slovo úvodem 

A jsme zase tady! 

 Právě držíte nejnovější číslo našeho školního časopisu, kde jsme pro Vás připravili další zajímavé 
články. Naše redakce zažila po Vánocích další zemětřesení a opět změnila své složení. Odešly nám holky 
„šesťačky“, a tak jsme se rozhodli vybrat další členy na doplnění našeho týmu.   

 Na tomto čísle se podíleli tito členové: 

Hanka Weissbrodová, Sára Kozová, Natálie Tutková, Roman Fries, Anetka Odkorková, Veronika 
Kovaříková. 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené s naším časopisem v ruce.       Vaše redakce. 

 

Blíží se Velikonoce . . .aneb co symbolizují některé tradice? 

 Jidášky 

Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly Jidáše – zvláštně 
tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na 
apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct 
mazanec, zkuste Jidášky nebo malé mazance. Obojí je 
pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující 
provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš 
oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto 
zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro 
potěšení. 

Pomlázka 

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si 
měli plést z proutků pomlázku. Ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro 
každou ženu. Pro každou ženu to v minulých letech byla čest a všechny pak měly naději, že nakonec najdou 
svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna 
za omlazení znamená symbol 
života a vzkříšení. 

Pomlázka se plete obvykle ze šesti 
až dvanácti proutků převážně z vrbového 
proutí. Pentličky jsou buď povinností 
mládence, nebo odměnou za 
„vyšlehání“. Koledníci si pak mohou získané pentle porovnávat a chlubit se jimi. Po celodenním šlehání 
bývá pomlázka často polámaná, ale pokud je pletená z čerstvého proutí, může se vsadit do země, kde 
zakoření a vyrostou z ní další vrbové proutky. 

Někdy se šlehání doprovází tzv. „šmigrustem“. To znamená polévání dívek studenou vodou jako 
součást omlazení. 

 



Velikonoční Beránek 

V křesťanské tradici je beránek 
vykreslen jako mírné, poslušné stvoření 
ztělesňuje samotného Ježíše Krista, kterého 
obětoval Bůh za spásu lidstva. Beránek, jako 
mládě, je také symbolem všech mláďat, 
představuje počátek nového života. 
Symbolizuje také koloběh života, zázrak 
stvoření a probouzející se jaro. 

V dnešní době se už lidé příliš 
nezamýšlejí nad původem jednotlivých 
symbolů. Beránka vnímají spíše už jen jako 
„značku“ Velikonoc, podobně jako vánočku 
na Vánoce. A až budete na Velikonoční pondělí tuto dobrotu krájet ke snídani, vzpomeňte si, co vlastně 
znamená. 

 

Jarní pranostiky 

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

Duben hojný vodou, říjen pivem.  

Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.  

Dubnové sněhy pole mrví.  

Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu 
přístup řádný. 

           Veronika Kovaříková 

Smějeme se s Romanem . . .  

  Sejdou se dva chlapci. První má krásný 
kožich a ten druhý říká: „Kde jsi vzal ten 
kožich?“ A ten první mu odpoví: „Šel jsem k 
jeskyni a zahoukal, potom vyšel medvěd. Já 
ho praštil klackem a z něj mám ten kožich.“ 
  Druhý den se sejdou a ten druhý je 
celý zasádrovaný. První se ho ptá: „Kde jsi k 
tomu přišel?“ A ten druhý mu říká: „Šel jsem 
k jeskyni, zahoukal a tam to zahoukalo taky... 
a vyjel vlak.“ 

Pepíček: „Tati, umíš psát potmě?“ Táta: „Ano, proč?“ Pepíček: „Tak mi prosím podepiš žákovskou knížku.“ 

Roman Fries 



Rozhovor . . . s panem Školníkem Karlem Malurkem ☺ 

Hanka: Dobrý den, 

pan Školník: Dobrý den, děvčata! 

Hanka: Máme na Vás pár záludných otázek! Jaké nářadí 
používáte nejčastěji? 

pan Školník: Já bych řekl, že úplně všechno, je to různé. . 
.šroubovák, kleště, kladivo. 

Hanka: A co například nerad opravujete?  

pan Školník: Asi to, co děti hodně zničí.  

Hanka:Co musíte opravovat nejčastěji? 

pan Školník: Asi zásuvky, světla, záchody . . .  

Hanka: Máte domácího mazlíčka? A pokud ano, jakého? 

pan Školník: Já nemám žádného domácího mazlíčka. 

Hanka: Kolik kilo cukroví jste snědl o Vánocích? 

pan Školník: Žádné! Já nejím cukroví! 

Hanka: Vážně? 

pan Školník: Vážně! (☺ smějeme se, pozn. redakce) 

Hanka: Co rád děláte ve volném čase? 

pan Školník: Sportuji. Rád bruslím, jezdím na kole. 

Hanka: Jaké předměty byly Vaše oblíbené? 

pan Školník: Mezi oblíbené patřily – tělocvik a technické předměty. 

Hanka: Máte děti? 

pan Školník: Ano, mám dvě. 

Hanka: Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně? 

pan Školník: Asi svíčková! 

Hanka: Když jste byl malý, dostal jste někdy ve škole ředitelskou důtku? 

pan Školník: Ne. 

Hanka: Tak to bylo všechno, moc děkujeme za rozhovor. 

         Hanka Weissbroová a Natálka Tutková 

 



Anketa 

 Velikonoce jsou za dveřmi, a tak naše redaktorky byly na průzkum mezi učiteli. Jste také zvědaví, co 
nám na sebe prozradili? 

Co se Vám vybaví, když se řekne „Velikonoce“? 

p. uč. Slavíková Martina Beránek, vajíčka 

p. uč. Opočenská Lenka Jaro, sluníčko, žlutá barva 

p. uč. Hlisnikowská Renáta Jaro, sluníčko, kraslice 

p. uč. Klodová Yveta Čokoládová vajíčka 

p. uč. Zaorálková Lenka Výprask, sluníčko, beránek, kraslice 

p. uč. Vařeková Anna sluníčko 

p. uč. Nováková Kraslice, pomlázka 

p. uč. Šindelová Jana Čokoládové vajíčko 

p. uč. Travinská Lenka jaro 

p. uč. Uhrová Markéta Volno s rodinou, sluníčko, dobrá nálada 

p. uč. Chybová Leona Pomlázka, kraslice, jaro 

p. uč. Harenčíková Jana jaro 

p. uč. Rusnoková Ivona Malované vejce 

p. uč. Prokopová Petra pomlázka 

p. uč. Bogyi Martin kraslice 

p. uč. Sýkorová Renáta pomlázka 

p. uč. Folvarčná Hana kraslice 

p. uč. Surmová Anna Svátky jara 

p. uč. Richterová Martina šmigrust 

p. uč. Kubalová Klára vajíčka 

p. uč. Pavlicová Táňa Svátek jara 

p. uč. Celtová Dagmar výprask 

p. uč. Straka Jan pomlázka 

p. uč. Novotný Robert jaro 



p. uč. Krstovská Květa Velikonoční vajíčka 

p. uč. Glogerová Ludmila kraslice 

p. uč. Musiol Radek Pomlázka, vajíčka 

p. uč. Chlustová Hana Pomlázka, jaro, kraslice 

p. uč. Svobodová Andrea Voda, jaro, karabáč 

p. uč. Sikorová Jana Vajíčka, zlatý déšť, sluníčko 

p. uč. Vnoučková Vlasta Tradice, velikonoční svátek 

p. uč. Hellali Šárka Pomlázka, klobásy zapečené v chlebu 

p. uč. Gryžbonová Žaneta Vajíčka, beránek, pomlázka, voňavky 

p. uč. Záleská Šárka Smích, jaro, radost 

 

Dozvídáme se nové věci . . .   

     

Oblíbené psí rasy našich redaktorů: 

Francouzský buldoček 

Je to typický pes do městských bytů. Nemá rád 
horko, ale ani chladné nebo vlhké počasí mu nedělá 
dobře. Tento hravý, citlivý pes je šťastný v přítomnosti 
členů rodiny a velmi rád se mazlí. Miluje děti a bez problémů snáší přítomnost jiných zvířat v domácnosti. 
Kvůli krátké dýchací trubici je u buldočků časté chrápání a chrochtání. Má veselou a přátelskou povahu. 
Prakticky neštěká a je velmi klidný. 

 

Zlatý retrívr 

 Zlatý retrívr je plemeno psů vyšlechtěné ve 
Velké Británii, je obecně klidný, přátelský a 
vyhledávající společnost lidí a jiných psů pro své 
rozpustilé hry, které ho baví v každém věku. Má dobré 
plavecké schopnosti a hustou nepromokavou srst, což je 
plně využito při lovu kachen či jiného vodního ptactva. 
Jedná se o psa, který se vyznačuje velkou ochotou 
pomáhat lidem, a proto se také využívá jako 
canisterapeutický, vodící nebo asistenční pes. V 
průměru se dožívá 10 až 12 let.  

 



Yorkšírský teriér 

Povahově je jorkšírský teriér velice 
temperamentní, energický, rázný a nebojácný. I přes svůj 
malý vzrůst je to ostrý, odvážný a ostražitý pes, projevuje 
se hlasem a štěkotem. K neznámým lidem se chová 
poněkud nedůvěřivě a odtažitě, ale vůči svému majiteli je 
loajální. Přestože patří mezi nejmenší psí plemena světa, 
miluje pohyb a dovádění, a proto je i vhodným 
účastníkem závodů agility a jiných psích sportů. 

 

 

Bígl 

Bígl je přirozeně učenlivý a většinou pracuje a cvičí s radostí. Je 
nutné si uvědomit, že bígl je loveckým psem, po staletí chovaným pro 
práci honiče. Ve volné přírodě proto od něj nemůžeme očekávat 
bezmeznou poslušnost ovčáckého psa. Dostane-li se na čerstvou 
stopu zvěře, pravděpodobně zapomene na své dobré vychování a 
veškeré snahy o přivolání či pronásledování psa jsou většinou 
odsouzeny k neúspěchu. 

 

Maltézský psík 

Maltézký psík je plemeno, které pochází z okolí ostrova Malta. Maltézáček je milý a oddaný pes, 
citlivý, jemný, hravý a roztomilý. Jednoduše řečeno – ideální pes do bytu a k dětem. Stejně jako u jiných 
plemen se i u něj můžeme setkat s velice temperamentními jedinci, kteří se v kombinaci s nedostatečnou 
výchovou a nejasnou hierarchií v domácnosti mohou stát až agresivními ( nijak se tedy neliší od jiných psů). 
Zdá se, že obvykle jsou poddanější fenky, zatímco psi mohou mít tendenci zaujímat v rodinné smečce první 
místo. 

       

 

 

 

 

 

 

        Všichni redaktoři 



Vaříme s Anetkou  

Máte chuť na něco slaného? Anetka si pro vás připravila dva velmi dobré recepty. V redakci jsme 
tyto kulinářské výtvory měli možnost ochutnat a byly opravdu výtečné! 
 
 
 
Toastové chlebíčky – co 
budeme potřebovat (na 4 
porce): 
 
8 ks toastového chleba 
kečup 
šunka  
trvanlivý salám 
1 rajče  
4 vajíčka 
strouhaný sýr 
sůl 
pepř 
 
Postup: 

Čtyři kusy chleba necháme celé a ze zbylých vykrojíme opatrně vnitřek, aby vzniklo okno. Celý toast 
namažeme kečupem. Přidáme na něj šunku, trvanlivý salám, rajče a přikryjeme vykrojeným toastovým 
chlebem. Na plech dáme pečící papír a opatrně položíme připravené chlebíčky. Do každého okýnka v 
chlebíčku rozbijeme jedno vajíčko. Podle chuti osolíme nebo opepříme a dáme péct. Jakmile je vajíčko 
téměř upečené (není tekuté), přidáme trochu strouhaného sýra a ještě chvíli dopékáme. 

 
 
 

 
Sýrové tyčinky 
 
Potřebujeme: 
 
listové těsto 
paprika (sladká, pálivá, uzená) 
strouhaný sýr 
sůl, kmín, sezamové semínka, 
koření podle chuti  
vejce na potření  
 

Postup: 
Rozválíme listové těsto do obdélníkového tvaru. Polovinu těsta posypeme paprikou, kterou máte rádi 

a strouhaným sýrem. Těsto přeložíme na sebe. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a podle potřeby posypeme 
solí, kmínem, sezamovými semínky nebo kořením (třeba grilovací). Těsto několikrát překroutíme a dáme na 
plech vyložený pečícím papírem. Pečeme dozlatova. 
 

Dobrou chuť přeje Anetka Odkorková 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben 2019 

5. číslo 

 

 

 



Slovo úvodem 

A jsme zase tady! 

 Právě držíte nejnovější číslo našeho školního časopisu, kde jsme pro Vás připravili další zajímavé 
články. Naše redakce zažila po Vánocích další zemětřesení a opět změnila své složení. Odešly nám holky 
„šesťačky“, a tak jsme se rozhodli vybrat další členy na doplnění našeho týmu.   

 Na tomto čísle se podíleli tito členové: 

Hanka Weissbrodová, Sára Kozová, Natálie Tutková, Roman Fries, Anetka Odkorková, Veronika 
Kovaříková. 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené s naším časopisem v ruce.       Vaše redakce. 

 

Blíží se Velikonoce . . .aneb co symbolizují některé tradice? 

 Jidášky 

Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly Jidáše – zvláštně 
tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na 
apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct 
mazanec, zkuste Jidášky nebo malé mazance. Obojí je 
pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující 
provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš 
oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto 
zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro 
potěšení. 

Pomlázka 

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si 
měli plést z proutků pomlázku. Ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro 
každou ženu. Pro každou ženu to v minulých letech byla čest a všechny pak měly naději, že nakonec najdou 
svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna 
za omlazení znamená symbol 
života a vzkříšení. 

Pomlázka se plete obvykle ze šesti 
až dvanácti proutků převážně z vrbového 
proutí. Pentličky jsou buď povinností 
mládence, nebo odměnou za 
„vyšlehání“. Koledníci si pak mohou získané pentle porovnávat a chlubit se jimi. Po celodenním šlehání 
bývá pomlázka často polámaná, ale pokud je pletená z čerstvého proutí, může se vsadit do země, kde 
zakoření a vyrostou z ní další vrbové proutky. 

Někdy se šlehání doprovází tzv. „šmigrustem“. To znamená polévání dívek studenou vodou jako 
součást omlazení. 

 



Velikonoční Beránek 

V křesťanské tradici je beránek 
vykreslen jako mírné, poslušné stvoření 
ztělesňuje samotného Ježíše Krista, kterého 
obětoval Bůh za spásu lidstva. Beránek, jako 
mládě, je také symbolem všech mláďat, 
představuje počátek nového života. 
Symbolizuje také koloběh života, zázrak 
stvoření a probouzející se jaro. 

V dnešní době se už lidé příliš 
nezamýšlejí nad původem jednotlivých 
symbolů. Beránka vnímají spíše už jen jako 
„značku“ Velikonoc, podobně jako vánočku 
na Vánoce. A až budete na Velikonoční pondělí tuto dobrotu krájet ke snídani, vzpomeňte si, co vlastně 
znamená. 

 

Jarní pranostiky 

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

Duben hojný vodou, říjen pivem.  

Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.  

Dubnové sněhy pole mrví.  

Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu 
přístup řádný. 

           Veronika Kovaříková 

Smějeme se s Romanem . . .  

  Sejdou se dva chlapci. První má krásný 
kožich a ten druhý říká: „Kde jsi vzal ten 
kožich?“ A ten první mu odpoví: „Šel jsem k 
jeskyni a zahoukal, potom vyšel medvěd. Já 
ho praštil klackem a z něj mám ten kožich.“ 
  Druhý den se sejdou a ten druhý je 
celý zasádrovaný. První se ho ptá: „Kde jsi k 
tomu přišel?“ A ten druhý mu říká: „Šel jsem 
k jeskyni, zahoukal a tam to zahoukalo taky... 
a vyjel vlak.“ 

Pepíček: „Tati, umíš psát potmě?“ Táta: „Ano, proč?“ Pepíček: „Tak mi prosím podepiš žákovskou knížku.“ 

Roman Fries 



Rozhovor . . . s panem Školníkem Karlem Malurkem ☺ 

Hanka: Dobrý den, 

pan Školník: Dobrý den, děvčata! 

Hanka: Máme na Vás pár záludných otázek! Jaké nářadí 
používáte nejčastěji? 

pan Školník: Já bych řekl, že úplně všechno, je to různé. . 
.šroubovák, kleště, kladivo. 

Hanka: A co například nerad opravujete?  

pan Školník: Asi to, co děti hodně zničí.  

Hanka:Co musíte opravovat nejčastěji? 

pan Školník: Asi zásuvky, světla, záchody . . .  

Hanka: Máte domácího mazlíčka? A pokud ano, jakého? 

pan Školník: Já nemám žádného domácího mazlíčka. 

Hanka: Kolik kilo cukroví jste snědl o Vánocích? 

pan Školník: Žádné! Já nejím cukroví! 

Hanka: Vážně? 

pan Školník: Vážně! (☺ smějeme se, pozn. redakce) 

Hanka: Co rád děláte ve volném čase? 

pan Školník: Sportuji. Rád bruslím, jezdím na kole. 

Hanka: Jaké předměty byly Vaše oblíbené? 

pan Školník: Mezi oblíbené patřily – tělocvik a technické předměty. 

Hanka: Máte děti? 

pan Školník: Ano, mám dvě. 

Hanka: Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně? 

pan Školník: Asi svíčková! 

Hanka: Když jste byl malý, dostal jste někdy ve škole ředitelskou důtku? 

pan Školník: Ne. 

Hanka: Tak to bylo všechno, moc děkujeme za rozhovor. 

         Hanka Weissbroová a Natálka Tutková 

 



Anketa 

 Velikonoce jsou za dveřmi, a tak naše redaktorky byly na průzkum mezi učiteli. Jste také zvědaví, co 
nám na sebe prozradili? 

Co se Vám vybaví, když se řekne „Velikonoce“? 

p. uč. Slavíková Martina Beránek, vajíčka 

p. uč. Opočenská Lenka Jaro, sluníčko, žlutá barva 

p. uč. Hlisnikowská Renáta Jaro, sluníčko, kraslice 

p. uč. Klodová Yveta Čokoládová vajíčka 

p. uč. Zaorálková Lenka Výprask, sluníčko, beránek, kraslice 

p. uč. Vařeková Anna sluníčko 

p. uč. Nováková Kraslice, pomlázka 

p. uč. Šindelová Jana Čokoládové vajíčko 

p. uč. Travinská Lenka jaro 

p. uč. Uhrová Markéta Volno s rodinou, sluníčko, dobrá nálada 

p. uč. Chybová Leona Pomlázka, kraslice, jaro 

p. uč. Harenčíková Jana jaro 

p. uč. Rusnoková Ivona Malované vejce 

p. uč. Prokopová Petra pomlázka 

p. uč. Bogyi Martin kraslice 

p. uč. Sýkorová Renáta pomlázka 

p. uč. Folvarčná Hana kraslice 

p. uč. Surmová Anna Svátky jara 

p. uč. Richterová Martina šmigrust 

p. uč. Kubalová Klára vajíčka 

p. uč. Pavlicová Táňa Svátek jara 

p. uč. Celtová Dagmar výprask 

p. uč. Straka Jan pomlázka 

p. uč. Novotný Robert jaro 



p. uč. Krstovská Květa Velikonoční vajíčka 

p. uč. Glogerová Ludmila kraslice 

p. uč. Musiol Radek Pomlázka, vajíčka 

p. uč. Chlustová Hana Pomlázka, jaro, kraslice 

p. uč. Svobodová Andrea Voda, jaro, karabáč 

p. uč. Sikorová Jana Vajíčka, zlatý déšť, sluníčko 

p. uč. Vnoučková Vlasta Tradice, velikonoční svátek 

p. uč. Hellali Šárka Pomlázka, klobásy zapečené v chlebu 

p. uč. Gryžbonová Žaneta Vajíčka, beránek, pomlázka, voňavky 

p. uč. Záleská Šárka Smích, jaro, radost 

 

Dozvídáme se nové věci . . .   

     

Oblíbené psí rasy našich redaktorů: 

Francouzský buldoček 

Je to typický pes do městských bytů. Nemá rád 
horko, ale ani chladné nebo vlhké počasí mu nedělá 
dobře. Tento hravý, citlivý pes je šťastný v přítomnosti 
členů rodiny a velmi rád se mazlí. Miluje děti a bez problémů snáší přítomnost jiných zvířat v domácnosti. 
Kvůli krátké dýchací trubici je u buldočků časté chrápání a chrochtání. Má veselou a přátelskou povahu. 
Prakticky neštěká a je velmi klidný. 

 

Zlatý retrívr 

 Zlatý retrívr je plemeno psů vyšlechtěné ve 
Velké Británii, je obecně klidný, přátelský a 
vyhledávající společnost lidí a jiných psů pro své 
rozpustilé hry, které ho baví v každém věku. Má dobré 
plavecké schopnosti a hustou nepromokavou srst, což je 
plně využito při lovu kachen či jiného vodního ptactva. 
Jedná se o psa, který se vyznačuje velkou ochotou 
pomáhat lidem, a proto se také využívá jako 
canisterapeutický, vodící nebo asistenční pes. V 
průměru se dožívá 10 až 12 let.  

 



Yorkšírský teriér 

Povahově je jorkšírský teriér velice 
temperamentní, energický, rázný a nebojácný. I přes svůj 
malý vzrůst je to ostrý, odvážný a ostražitý pes, projevuje 
se hlasem a štěkotem. K neznámým lidem se chová 
poněkud nedůvěřivě a odtažitě, ale vůči svému majiteli je 
loajální. Přestože patří mezi nejmenší psí plemena světa, 
miluje pohyb a dovádění, a proto je i vhodným 
účastníkem závodů agility a jiných psích sportů. 

 

 

Bígl 

Bígl je přirozeně učenlivý a většinou pracuje a cvičí s radostí. Je 
nutné si uvědomit, že bígl je loveckým psem, po staletí chovaným pro 
práci honiče. Ve volné přírodě proto od něj nemůžeme očekávat 
bezmeznou poslušnost ovčáckého psa. Dostane-li se na čerstvou 
stopu zvěře, pravděpodobně zapomene na své dobré vychování a 
veškeré snahy o přivolání či pronásledování psa jsou většinou 
odsouzeny k neúspěchu. 

 

Maltézský psík 

Maltézký psík je plemeno, které pochází z okolí ostrova Malta. Maltézáček je milý a oddaný pes, 
citlivý, jemný, hravý a roztomilý. Jednoduše řečeno – ideální pes do bytu a k dětem. Stejně jako u jiných 
plemen se i u něj můžeme setkat s velice temperamentními jedinci, kteří se v kombinaci s nedostatečnou 
výchovou a nejasnou hierarchií v domácnosti mohou stát až agresivními ( nijak se tedy neliší od jiných psů). 
Zdá se, že obvykle jsou poddanější fenky, zatímco psi mohou mít tendenci zaujímat v rodinné smečce první 
místo. 

       

 

 

 

 

 

 

        Všichni redaktoři 



Vaříme s Anetkou  

Máte chuť na něco slaného? Anetka si pro vás připravila dva velmi dobré recepty. V redakci jsme 
tyto kulinářské výtvory měli možnost ochutnat a byly opravdu výtečné! 
 
 
 
Toastové chlebíčky – co 
budeme potřebovat (na 4 
porce): 
 
8 ks toastového chleba 
kečup 
šunka  
trvanlivý salám 
1 rajče  
4 vajíčka 
strouhaný sýr 
sůl 
pepř 
 
Postup: 

Čtyři kusy chleba necháme celé a ze zbylých vykrojíme opatrně vnitřek, aby vzniklo okno. Celý toast 
namažeme kečupem. Přidáme na něj šunku, trvanlivý salám, rajče a přikryjeme vykrojeným toastovým 
chlebem. Na plech dáme pečící papír a opatrně položíme připravené chlebíčky. Do každého okýnka v 
chlebíčku rozbijeme jedno vajíčko. Podle chuti osolíme nebo opepříme a dáme péct. Jakmile je vajíčko 
téměř upečené (není tekuté), přidáme trochu strouhaného sýra a ještě chvíli dopékáme. 

 
 
 

 
Sýrové tyčinky 
 
Potřebujeme: 
 
listové těsto 
paprika (sladká, pálivá, uzená) 
strouhaný sýr 
sůl, kmín, sezamové semínka, 
koření podle chuti  
vejce na potření  
 

Postup: 
Rozválíme listové těsto do obdélníkového tvaru. Polovinu těsta posypeme paprikou, kterou máte rádi 

a strouhaným sýrem. Těsto přeložíme na sebe. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a podle potřeby posypeme 
solí, kmínem, sezamovými semínky nebo kořením (třeba grilovací). Těsto několikrát překroutíme a dáme na 
plech vyložený pečícím papírem. Pečeme dozlatova. 
 

Dobrou chuť přeje Anetka Odkorková 
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5. číslo 

 

 

 



Slovo úvodem 

A jsme zase tady! 

 Právě držíte nejnovější číslo našeho školního časopisu, kde jsme pro Vás připravili další zajímavé 
články. Naše redakce zažila po Vánocích další zemětřesení a opět změnila své složení. Odešly nám holky 
„šesťačky“, a tak jsme se rozhodli vybrat další členy na doplnění našeho týmu.   

 Na tomto čísle se podíleli tito členové: 

Hanka Weissbrodová, Sára Kozová, Natálie Tutková, Roman Fries, Anetka Odkorková, Veronika 
Kovaříková. 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené s naším časopisem v ruce.       Vaše redakce. 

 

Blíží se Velikonoce . . .aneb co symbolizují některé tradice? 

 Jidášky 

Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly Jidáše – zvláštně 
tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na 
apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct 
mazanec, zkuste Jidášky nebo malé mazance. Obojí je 
pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující 
provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš 
oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto 
zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro 
potěšení. 

Pomlázka 

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si 
měli plést z proutků pomlázku. Ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro 
každou ženu. Pro každou ženu to v minulých letech byla čest a všechny pak měly naději, že nakonec najdou 
svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna 
za omlazení znamená symbol 
života a vzkříšení. 

Pomlázka se plete obvykle ze šesti 
až dvanácti proutků převážně z vrbového 
proutí. Pentličky jsou buď povinností 
mládence, nebo odměnou za 
„vyšlehání“. Koledníci si pak mohou získané pentle porovnávat a chlubit se jimi. Po celodenním šlehání 
bývá pomlázka často polámaná, ale pokud je pletená z čerstvého proutí, může se vsadit do země, kde 
zakoření a vyrostou z ní další vrbové proutky. 

Někdy se šlehání doprovází tzv. „šmigrustem“. To znamená polévání dívek studenou vodou jako 
součást omlazení. 

 



Velikonoční Beránek 

V křesťanské tradici je beránek 
vykreslen jako mírné, poslušné stvoření 
ztělesňuje samotného Ježíše Krista, kterého 
obětoval Bůh za spásu lidstva. Beránek, jako 
mládě, je také symbolem všech mláďat, 
představuje počátek nového života. 
Symbolizuje také koloběh života, zázrak 
stvoření a probouzející se jaro. 

V dnešní době se už lidé příliš 
nezamýšlejí nad původem jednotlivých 
symbolů. Beránka vnímají spíše už jen jako 
„značku“ Velikonoc, podobně jako vánočku 
na Vánoce. A až budete na Velikonoční pondělí tuto dobrotu krájet ke snídani, vzpomeňte si, co vlastně 
znamená. 

 

Jarní pranostiky 

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

Duben hojný vodou, říjen pivem.  

Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.  

Dubnové sněhy pole mrví.  

Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu 
přístup řádný. 

           Veronika Kovaříková 

Smějeme se s Romanem . . .  

  Sejdou se dva chlapci. První má krásný 
kožich a ten druhý říká: „Kde jsi vzal ten 
kožich?“ A ten první mu odpoví: „Šel jsem k 
jeskyni a zahoukal, potom vyšel medvěd. Já 
ho praštil klackem a z něj mám ten kožich.“ 
  Druhý den se sejdou a ten druhý je 
celý zasádrovaný. První se ho ptá: „Kde jsi k 
tomu přišel?“ A ten druhý mu říká: „Šel jsem 
k jeskyni, zahoukal a tam to zahoukalo taky... 
a vyjel vlak.“ 

Pepíček: „Tati, umíš psát potmě?“ Táta: „Ano, proč?“ Pepíček: „Tak mi prosím podepiš žákovskou knížku.“ 

Roman Fries 



Rozhovor . . . s panem Školníkem Karlem Malurkem ☺ 

Hanka: Dobrý den, 

pan Školník: Dobrý den, děvčata! 

Hanka: Máme na Vás pár záludných otázek! Jaké nářadí 
používáte nejčastěji? 

pan Školník: Já bych řekl, že úplně všechno, je to různé. . 
.šroubovák, kleště, kladivo. 

Hanka: A co například nerad opravujete?  

pan Školník: Asi to, co děti hodně zničí.  

Hanka:Co musíte opravovat nejčastěji? 

pan Školník: Asi zásuvky, světla, záchody . . .  

Hanka: Máte domácího mazlíčka? A pokud ano, jakého? 

pan Školník: Já nemám žádného domácího mazlíčka. 

Hanka: Kolik kilo cukroví jste snědl o Vánocích? 

pan Školník: Žádné! Já nejím cukroví! 

Hanka: Vážně? 

pan Školník: Vážně! (☺ smějeme se, pozn. redakce) 

Hanka: Co rád děláte ve volném čase? 

pan Školník: Sportuji. Rád bruslím, jezdím na kole. 

Hanka: Jaké předměty byly Vaše oblíbené? 

pan Školník: Mezi oblíbené patřily – tělocvik a technické předměty. 

Hanka: Máte děti? 

pan Školník: Ano, mám dvě. 

Hanka: Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně? 

pan Školník: Asi svíčková! 

Hanka: Když jste byl malý, dostal jste někdy ve škole ředitelskou důtku? 

pan Školník: Ne. 

Hanka: Tak to bylo všechno, moc děkujeme za rozhovor. 

         Hanka Weissbroová a Natálka Tutková 

 



Anketa 

 Velikonoce jsou za dveřmi, a tak naše redaktorky byly na průzkum mezi učiteli. Jste také zvědaví, co 
nám na sebe prozradili? 

Co se Vám vybaví, když se řekne „Velikonoce“? 

p. uč. Slavíková Martina Beránek, vajíčka 

p. uč. Opočenská Lenka Jaro, sluníčko, žlutá barva 

p. uč. Hlisnikowská Renáta Jaro, sluníčko, kraslice 

p. uč. Klodová Yveta Čokoládová vajíčka 

p. uč. Zaorálková Lenka Výprask, sluníčko, beránek, kraslice 

p. uč. Vařeková Anna sluníčko 

p. uč. Nováková Kraslice, pomlázka 

p. uč. Šindelová Jana Čokoládové vajíčko 

p. uč. Travinská Lenka jaro 

p. uč. Uhrová Markéta Volno s rodinou, sluníčko, dobrá nálada 

p. uč. Chybová Leona Pomlázka, kraslice, jaro 

p. uč. Harenčíková Jana jaro 

p. uč. Rusnoková Ivona Malované vejce 

p. uč. Prokopová Petra pomlázka 

p. uč. Bogyi Martin kraslice 

p. uč. Sýkorová Renáta pomlázka 

p. uč. Folvarčná Hana kraslice 

p. uč. Surmová Anna Svátky jara 

p. uč. Richterová Martina šmigrust 

p. uč. Kubalová Klára vajíčka 

p. uč. Pavlicová Táňa Svátek jara 

p. uč. Celtová Dagmar výprask 

p. uč. Straka Jan pomlázka 

p. uč. Novotný Robert jaro 



p. uč. Krstovská Květa Velikonoční vajíčka 

p. uč. Glogerová Ludmila kraslice 

p. uč. Musiol Radek Pomlázka, vajíčka 

p. uč. Chlustová Hana Pomlázka, jaro, kraslice 

p. uč. Svobodová Andrea Voda, jaro, karabáč 

p. uč. Sikorová Jana Vajíčka, zlatý déšť, sluníčko 

p. uč. Vnoučková Vlasta Tradice, velikonoční svátek 

p. uč. Hellali Šárka Pomlázka, klobásy zapečené v chlebu 

p. uč. Gryžbonová Žaneta Vajíčka, beránek, pomlázka, voňavky 

p. uč. Záleská Šárka Smích, jaro, radost 

 

Dozvídáme se nové věci . . .   

     

Oblíbené psí rasy našich redaktorů: 

Francouzský buldoček 

Je to typický pes do městských bytů. Nemá rád 
horko, ale ani chladné nebo vlhké počasí mu nedělá 
dobře. Tento hravý, citlivý pes je šťastný v přítomnosti 
členů rodiny a velmi rád se mazlí. Miluje děti a bez problémů snáší přítomnost jiných zvířat v domácnosti. 
Kvůli krátké dýchací trubici je u buldočků časté chrápání a chrochtání. Má veselou a přátelskou povahu. 
Prakticky neštěká a je velmi klidný. 

 

Zlatý retrívr 

 Zlatý retrívr je plemeno psů vyšlechtěné ve 
Velké Británii, je obecně klidný, přátelský a 
vyhledávající společnost lidí a jiných psů pro své 
rozpustilé hry, které ho baví v každém věku. Má dobré 
plavecké schopnosti a hustou nepromokavou srst, což je 
plně využito při lovu kachen či jiného vodního ptactva. 
Jedná se o psa, který se vyznačuje velkou ochotou 
pomáhat lidem, a proto se také využívá jako 
canisterapeutický, vodící nebo asistenční pes. V 
průměru se dožívá 10 až 12 let.  

 



Yorkšírský teriér 

Povahově je jorkšírský teriér velice 
temperamentní, energický, rázný a nebojácný. I přes svůj 
malý vzrůst je to ostrý, odvážný a ostražitý pes, projevuje 
se hlasem a štěkotem. K neznámým lidem se chová 
poněkud nedůvěřivě a odtažitě, ale vůči svému majiteli je 
loajální. Přestože patří mezi nejmenší psí plemena světa, 
miluje pohyb a dovádění, a proto je i vhodným 
účastníkem závodů agility a jiných psích sportů. 

 

 

Bígl 

Bígl je přirozeně učenlivý a většinou pracuje a cvičí s radostí. Je 
nutné si uvědomit, že bígl je loveckým psem, po staletí chovaným pro 
práci honiče. Ve volné přírodě proto od něj nemůžeme očekávat 
bezmeznou poslušnost ovčáckého psa. Dostane-li se na čerstvou 
stopu zvěře, pravděpodobně zapomene na své dobré vychování a 
veškeré snahy o přivolání či pronásledování psa jsou většinou 
odsouzeny k neúspěchu. 

 

Maltézský psík 

Maltézký psík je plemeno, které pochází z okolí ostrova Malta. Maltézáček je milý a oddaný pes, 
citlivý, jemný, hravý a roztomilý. Jednoduše řečeno – ideální pes do bytu a k dětem. Stejně jako u jiných 
plemen se i u něj můžeme setkat s velice temperamentními jedinci, kteří se v kombinaci s nedostatečnou 
výchovou a nejasnou hierarchií v domácnosti mohou stát až agresivními ( nijak se tedy neliší od jiných psů). 
Zdá se, že obvykle jsou poddanější fenky, zatímco psi mohou mít tendenci zaujímat v rodinné smečce první 
místo. 

       

 

 

 

 

 

 

        Všichni redaktoři 



Vaříme s Anetkou  

Máte chuť na něco slaného? Anetka si pro vás připravila dva velmi dobré recepty. V redakci jsme 
tyto kulinářské výtvory měli možnost ochutnat a byly opravdu výtečné! 
 
 
 
Toastové chlebíčky – co 
budeme potřebovat (na 4 
porce): 
 
8 ks toastového chleba 
kečup 
šunka  
trvanlivý salám 
1 rajče  
4 vajíčka 
strouhaný sýr 
sůl 
pepř 
 
Postup: 

Čtyři kusy chleba necháme celé a ze zbylých vykrojíme opatrně vnitřek, aby vzniklo okno. Celý toast 
namažeme kečupem. Přidáme na něj šunku, trvanlivý salám, rajče a přikryjeme vykrojeným toastovým 
chlebem. Na plech dáme pečící papír a opatrně položíme připravené chlebíčky. Do každého okýnka v 
chlebíčku rozbijeme jedno vajíčko. Podle chuti osolíme nebo opepříme a dáme péct. Jakmile je vajíčko 
téměř upečené (není tekuté), přidáme trochu strouhaného sýra a ještě chvíli dopékáme. 

 
 
 

 
Sýrové tyčinky 
 
Potřebujeme: 
 
listové těsto 
paprika (sladká, pálivá, uzená) 
strouhaný sýr 
sůl, kmín, sezamové semínka, 
koření podle chuti  
vejce na potření  
 

Postup: 
Rozválíme listové těsto do obdélníkového tvaru. Polovinu těsta posypeme paprikou, kterou máte rádi 

a strouhaným sýrem. Těsto přeložíme na sebe. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a podle potřeby posypeme 
solí, kmínem, sezamovými semínky nebo kořením (třeba grilovací). Těsto několikrát překroutíme a dáme na 
plech vyložený pečícím papírem. Pečeme dozlatova. 
 

Dobrou chuť přeje Anetka Odkorková 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben 2019 

5. číslo 

 

 

 



Slovo úvodem 

A jsme zase tady! 

 Právě držíte nejnovější číslo našeho školního časopisu, kde jsme pro Vás připravili další zajímavé 
články. Naše redakce zažila po Vánocích další zemětřesení a opět změnila své složení. Odešly nám holky 
„šesťačky“, a tak jsme se rozhodli vybrat další členy na doplnění našeho týmu.   

 Na tomto čísle se podíleli tito členové: 

Hanka Weissbrodová, Sára Kozová, Natálie Tutková, Roman Fries, Anetka Odkorková, Veronika 
Kovaříková. 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené s naším časopisem v ruce.       Vaše redakce. 

 

Blíží se Velikonoce . . .aneb co symbolizují některé tradice? 

 Jidášky 

Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly Jidáše – zvláštně 
tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na 
apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct 
mazanec, zkuste Jidášky nebo malé mazance. Obojí je 
pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující 
provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš 
oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto 
zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro 
potěšení. 

Pomlázka 

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si 
měli plést z proutků pomlázku. Ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro 
každou ženu. Pro každou ženu to v minulých letech byla čest a všechny pak měly naději, že nakonec najdou 
svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna 
za omlazení znamená symbol 
života a vzkříšení. 

Pomlázka se plete obvykle ze šesti 
až dvanácti proutků převážně z vrbového 
proutí. Pentličky jsou buď povinností 
mládence, nebo odměnou za 
„vyšlehání“. Koledníci si pak mohou získané pentle porovnávat a chlubit se jimi. Po celodenním šlehání 
bývá pomlázka často polámaná, ale pokud je pletená z čerstvého proutí, může se vsadit do země, kde 
zakoření a vyrostou z ní další vrbové proutky. 

Někdy se šlehání doprovází tzv. „šmigrustem“. To znamená polévání dívek studenou vodou jako 
součást omlazení. 

 



Velikonoční Beránek 

V křesťanské tradici je beránek 
vykreslen jako mírné, poslušné stvoření 
ztělesňuje samotného Ježíše Krista, kterého 
obětoval Bůh za spásu lidstva. Beránek, jako 
mládě, je také symbolem všech mláďat, 
představuje počátek nového života. 
Symbolizuje také koloběh života, zázrak 
stvoření a probouzející se jaro. 

V dnešní době se už lidé příliš 
nezamýšlejí nad původem jednotlivých 
symbolů. Beránka vnímají spíše už jen jako 
„značku“ Velikonoc, podobně jako vánočku 
na Vánoce. A až budete na Velikonoční pondělí tuto dobrotu krájet ke snídani, vzpomeňte si, co vlastně 
znamená. 

 

Jarní pranostiky 

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

Duben hojný vodou, říjen pivem.  

Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.  

Dubnové sněhy pole mrví.  

Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu 
přístup řádný. 

           Veronika Kovaříková 

Smějeme se s Romanem . . .  

  Sejdou se dva chlapci. První má krásný 
kožich a ten druhý říká: „Kde jsi vzal ten 
kožich?“ A ten první mu odpoví: „Šel jsem k 
jeskyni a zahoukal, potom vyšel medvěd. Já 
ho praštil klackem a z něj mám ten kožich.“ 
  Druhý den se sejdou a ten druhý je 
celý zasádrovaný. První se ho ptá: „Kde jsi k 
tomu přišel?“ A ten druhý mu říká: „Šel jsem 
k jeskyni, zahoukal a tam to zahoukalo taky... 
a vyjel vlak.“ 

Pepíček: „Tati, umíš psát potmě?“ Táta: „Ano, proč?“ Pepíček: „Tak mi prosím podepiš žákovskou knížku.“ 

Roman Fries 



Rozhovor . . . s panem Školníkem Karlem Malurkem ☺ 

Hanka: Dobrý den, 

pan Školník: Dobrý den, děvčata! 

Hanka: Máme na Vás pár záludných otázek! Jaké nářadí 
používáte nejčastěji? 

pan Školník: Já bych řekl, že úplně všechno, je to různé. . 
.šroubovák, kleště, kladivo. 

Hanka: A co například nerad opravujete?  

pan Školník: Asi to, co děti hodně zničí.  

Hanka:Co musíte opravovat nejčastěji? 

pan Školník: Asi zásuvky, světla, záchody . . .  

Hanka: Máte domácího mazlíčka? A pokud ano, jakého? 

pan Školník: Já nemám žádného domácího mazlíčka. 

Hanka: Kolik kilo cukroví jste snědl o Vánocích? 

pan Školník: Žádné! Já nejím cukroví! 

Hanka: Vážně? 

pan Školník: Vážně! (☺ smějeme se, pozn. redakce) 

Hanka: Co rád děláte ve volném čase? 

pan Školník: Sportuji. Rád bruslím, jezdím na kole. 

Hanka: Jaké předměty byly Vaše oblíbené? 

pan Školník: Mezi oblíbené patřily – tělocvik a technické předměty. 

Hanka: Máte děti? 

pan Školník: Ano, mám dvě. 

Hanka: Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně? 

pan Školník: Asi svíčková! 

Hanka: Když jste byl malý, dostal jste někdy ve škole ředitelskou důtku? 

pan Školník: Ne. 

Hanka: Tak to bylo všechno, moc děkujeme za rozhovor. 

         Hanka Weissbroová a Natálka Tutková 

 



Anketa 

 Velikonoce jsou za dveřmi, a tak naše redaktorky byly na průzkum mezi učiteli. Jste také zvědaví, co 
nám na sebe prozradili? 

Co se Vám vybaví, když se řekne „Velikonoce“? 

p. uč. Slavíková Martina Beránek, vajíčka 

p. uč. Opočenská Lenka Jaro, sluníčko, žlutá barva 

p. uč. Hlisnikowská Renáta Jaro, sluníčko, kraslice 

p. uč. Klodová Yveta Čokoládová vajíčka 

p. uč. Zaorálková Lenka Výprask, sluníčko, beránek, kraslice 

p. uč. Vařeková Anna sluníčko 

p. uč. Nováková Kraslice, pomlázka 

p. uč. Šindelová Jana Čokoládové vajíčko 

p. uč. Travinská Lenka jaro 

p. uč. Uhrová Markéta Volno s rodinou, sluníčko, dobrá nálada 

p. uč. Chybová Leona Pomlázka, kraslice, jaro 

p. uč. Harenčíková Jana jaro 

p. uč. Rusnoková Ivona Malované vejce 

p. uč. Prokopová Petra pomlázka 

p. uč. Bogyi Martin kraslice 

p. uč. Sýkorová Renáta pomlázka 

p. uč. Folvarčná Hana kraslice 

p. uč. Surmová Anna Svátky jara 

p. uč. Richterová Martina šmigrust 

p. uč. Kubalová Klára vajíčka 

p. uč. Pavlicová Táňa Svátek jara 

p. uč. Celtová Dagmar výprask 

p. uč. Straka Jan pomlázka 

p. uč. Novotný Robert jaro 



p. uč. Krstovská Květa Velikonoční vajíčka 

p. uč. Glogerová Ludmila kraslice 

p. uč. Musiol Radek Pomlázka, vajíčka 

p. uč. Chlustová Hana Pomlázka, jaro, kraslice 

p. uč. Svobodová Andrea Voda, jaro, karabáč 

p. uč. Sikorová Jana Vajíčka, zlatý déšť, sluníčko 

p. uč. Vnoučková Vlasta Tradice, velikonoční svátek 

p. uč. Hellali Šárka Pomlázka, klobásy zapečené v chlebu 

p. uč. Gryžbonová Žaneta Vajíčka, beránek, pomlázka, voňavky 

p. uč. Záleská Šárka Smích, jaro, radost 

 

Dozvídáme se nové věci . . .   

     

Oblíbené psí rasy našich redaktorů: 

Francouzský buldoček 

Je to typický pes do městských bytů. Nemá rád 
horko, ale ani chladné nebo vlhké počasí mu nedělá 
dobře. Tento hravý, citlivý pes je šťastný v přítomnosti 
členů rodiny a velmi rád se mazlí. Miluje děti a bez problémů snáší přítomnost jiných zvířat v domácnosti. 
Kvůli krátké dýchací trubici je u buldočků časté chrápání a chrochtání. Má veselou a přátelskou povahu. 
Prakticky neštěká a je velmi klidný. 

 

Zlatý retrívr 

 Zlatý retrívr je plemeno psů vyšlechtěné ve 
Velké Británii, je obecně klidný, přátelský a 
vyhledávající společnost lidí a jiných psů pro své 
rozpustilé hry, které ho baví v každém věku. Má dobré 
plavecké schopnosti a hustou nepromokavou srst, což je 
plně využito při lovu kachen či jiného vodního ptactva. 
Jedná se o psa, který se vyznačuje velkou ochotou 
pomáhat lidem, a proto se také využívá jako 
canisterapeutický, vodící nebo asistenční pes. V 
průměru se dožívá 10 až 12 let.  

 



Yorkšírský teriér 

Povahově je jorkšírský teriér velice 
temperamentní, energický, rázný a nebojácný. I přes svůj 
malý vzrůst je to ostrý, odvážný a ostražitý pes, projevuje 
se hlasem a štěkotem. K neznámým lidem se chová 
poněkud nedůvěřivě a odtažitě, ale vůči svému majiteli je 
loajální. Přestože patří mezi nejmenší psí plemena světa, 
miluje pohyb a dovádění, a proto je i vhodným 
účastníkem závodů agility a jiných psích sportů. 

 

 

Bígl 

Bígl je přirozeně učenlivý a většinou pracuje a cvičí s radostí. Je 
nutné si uvědomit, že bígl je loveckým psem, po staletí chovaným pro 
práci honiče. Ve volné přírodě proto od něj nemůžeme očekávat 
bezmeznou poslušnost ovčáckého psa. Dostane-li se na čerstvou 
stopu zvěře, pravděpodobně zapomene na své dobré vychování a 
veškeré snahy o přivolání či pronásledování psa jsou většinou 
odsouzeny k neúspěchu. 

 

Maltézský psík 

Maltézký psík je plemeno, které pochází z okolí ostrova Malta. Maltézáček je milý a oddaný pes, 
citlivý, jemný, hravý a roztomilý. Jednoduše řečeno – ideální pes do bytu a k dětem. Stejně jako u jiných 
plemen se i u něj můžeme setkat s velice temperamentními jedinci, kteří se v kombinaci s nedostatečnou 
výchovou a nejasnou hierarchií v domácnosti mohou stát až agresivními ( nijak se tedy neliší od jiných psů). 
Zdá se, že obvykle jsou poddanější fenky, zatímco psi mohou mít tendenci zaujímat v rodinné smečce první 
místo. 

       

 

 

 

 

 

 

        Všichni redaktoři 



Vaříme s Anetkou  

Máte chuť na něco slaného? Anetka si pro vás připravila dva velmi dobré recepty. V redakci jsme 
tyto kulinářské výtvory měli možnost ochutnat a byly opravdu výtečné! 
 
 
 
Toastové chlebíčky – co 
budeme potřebovat (na 4 
porce): 
 
8 ks toastového chleba 
kečup 
šunka  
trvanlivý salám 
1 rajče  
4 vajíčka 
strouhaný sýr 
sůl 
pepř 
 
Postup: 

Čtyři kusy chleba necháme celé a ze zbylých vykrojíme opatrně vnitřek, aby vzniklo okno. Celý toast 
namažeme kečupem. Přidáme na něj šunku, trvanlivý salám, rajče a přikryjeme vykrojeným toastovým 
chlebem. Na plech dáme pečící papír a opatrně položíme připravené chlebíčky. Do každého okýnka v 
chlebíčku rozbijeme jedno vajíčko. Podle chuti osolíme nebo opepříme a dáme péct. Jakmile je vajíčko 
téměř upečené (není tekuté), přidáme trochu strouhaného sýra a ještě chvíli dopékáme. 

 
 
 

 
Sýrové tyčinky 
 
Potřebujeme: 
 
listové těsto 
paprika (sladká, pálivá, uzená) 
strouhaný sýr 
sůl, kmín, sezamové semínka, 
koření podle chuti  
vejce na potření  
 

Postup: 
Rozválíme listové těsto do obdélníkového tvaru. Polovinu těsta posypeme paprikou, kterou máte rádi 

a strouhaným sýrem. Těsto přeložíme na sebe. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a podle potřeby posypeme 
solí, kmínem, sezamovými semínky nebo kořením (třeba grilovací). Těsto několikrát překroutíme a dáme na 
plech vyložený pečícím papírem. Pečeme dozlatova. 
 

Dobrou chuť přeje Anetka Odkorková 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben 2019 

5. číslo 

 

 

 



Slovo úvodem 

A jsme zase tady! 

 Právě držíte nejnovější číslo našeho školního časopisu, kde jsme pro Vás připravili další zajímavé 
články. Naše redakce zažila po Vánocích další zemětřesení a opět změnila své složení. Odešly nám holky 
„šesťačky“, a tak jsme se rozhodli vybrat další členy na doplnění našeho týmu.   

 Na tomto čísle se podíleli tito členové: 

Hanka Weissbrodová, Sára Kozová, Natálie Tutková, Roman Fries, Anetka Odkorková, Veronika 
Kovaříková. 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené s naším časopisem v ruce.       Vaše redakce. 

 

Blíží se Velikonoce . . .aneb co symbolizují některé tradice? 

 Jidášky 

Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly Jidáše – zvláštně 
tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na 
apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct 
mazanec, zkuste Jidášky nebo malé mazance. Obojí je 
pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující 
provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš 
oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto 
zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro 
potěšení. 

Pomlázka 

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si 
měli plést z proutků pomlázku. Ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro 
každou ženu. Pro každou ženu to v minulých letech byla čest a všechny pak měly naději, že nakonec najdou 
svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna 
za omlazení znamená symbol 
života a vzkříšení. 

Pomlázka se plete obvykle ze šesti 
až dvanácti proutků převážně z vrbového 
proutí. Pentličky jsou buď povinností 
mládence, nebo odměnou za 
„vyšlehání“. Koledníci si pak mohou získané pentle porovnávat a chlubit se jimi. Po celodenním šlehání 
bývá pomlázka často polámaná, ale pokud je pletená z čerstvého proutí, může se vsadit do země, kde 
zakoření a vyrostou z ní další vrbové proutky. 

Někdy se šlehání doprovází tzv. „šmigrustem“. To znamená polévání dívek studenou vodou jako 
součást omlazení. 

 



Velikonoční Beránek 

V křesťanské tradici je beránek 
vykreslen jako mírné, poslušné stvoření 
ztělesňuje samotného Ježíše Krista, kterého 
obětoval Bůh za spásu lidstva. Beránek, jako 
mládě, je také symbolem všech mláďat, 
představuje počátek nového života. 
Symbolizuje také koloběh života, zázrak 
stvoření a probouzející se jaro. 

V dnešní době se už lidé příliš 
nezamýšlejí nad původem jednotlivých 
symbolů. Beránka vnímají spíše už jen jako 
„značku“ Velikonoc, podobně jako vánočku 
na Vánoce. A až budete na Velikonoční pondělí tuto dobrotu krájet ke snídani, vzpomeňte si, co vlastně 
znamená. 

 

Jarní pranostiky 

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

Duben hojný vodou, říjen pivem.  

Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.  

Dubnové sněhy pole mrví.  

Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu 
přístup řádný. 

           Veronika Kovaříková 

Smějeme se s Romanem . . .  

  Sejdou se dva chlapci. První má krásný 
kožich a ten druhý říká: „Kde jsi vzal ten 
kožich?“ A ten první mu odpoví: „Šel jsem k 
jeskyni a zahoukal, potom vyšel medvěd. Já 
ho praštil klackem a z něj mám ten kožich.“ 
  Druhý den se sejdou a ten druhý je 
celý zasádrovaný. První se ho ptá: „Kde jsi k 
tomu přišel?“ A ten druhý mu říká: „Šel jsem 
k jeskyni, zahoukal a tam to zahoukalo taky... 
a vyjel vlak.“ 

Pepíček: „Tati, umíš psát potmě?“ Táta: „Ano, proč?“ Pepíček: „Tak mi prosím podepiš žákovskou knížku.“ 

Roman Fries 



Rozhovor . . . s panem Školníkem Karlem Malurkem ☺ 

Hanka: Dobrý den, 

pan Školník: Dobrý den, děvčata! 

Hanka: Máme na Vás pár záludných otázek! Jaké nářadí 
používáte nejčastěji? 

pan Školník: Já bych řekl, že úplně všechno, je to různé. . 
.šroubovák, kleště, kladivo. 

Hanka: A co například nerad opravujete?  

pan Školník: Asi to, co děti hodně zničí.  

Hanka:Co musíte opravovat nejčastěji? 

pan Školník: Asi zásuvky, světla, záchody . . .  

Hanka: Máte domácího mazlíčka? A pokud ano, jakého? 

pan Školník: Já nemám žádného domácího mazlíčka. 

Hanka: Kolik kilo cukroví jste snědl o Vánocích? 

pan Školník: Žádné! Já nejím cukroví! 

Hanka: Vážně? 

pan Školník: Vážně! (☺ smějeme se, pozn. redakce) 

Hanka: Co rád děláte ve volném čase? 

pan Školník: Sportuji. Rád bruslím, jezdím na kole. 

Hanka: Jaké předměty byly Vaše oblíbené? 

pan Školník: Mezi oblíbené patřily – tělocvik a technické předměty. 

Hanka: Máte děti? 

pan Školník: Ano, mám dvě. 

Hanka: Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně? 

pan Školník: Asi svíčková! 

Hanka: Když jste byl malý, dostal jste někdy ve škole ředitelskou důtku? 

pan Školník: Ne. 

Hanka: Tak to bylo všechno, moc děkujeme za rozhovor. 

         Hanka Weissbroová a Natálka Tutková 

 



Anketa 

 Velikonoce jsou za dveřmi, a tak naše redaktorky byly na průzkum mezi učiteli. Jste také zvědaví, co 
nám na sebe prozradili? 

Co se Vám vybaví, když se řekne „Velikonoce“? 

p. uč. Slavíková Martina Beránek, vajíčka 

p. uč. Opočenská Lenka Jaro, sluníčko, žlutá barva 

p. uč. Hlisnikowská Renáta Jaro, sluníčko, kraslice 

p. uč. Klodová Yveta Čokoládová vajíčka 

p. uč. Zaorálková Lenka Výprask, sluníčko, beránek, kraslice 

p. uč. Vařeková Anna sluníčko 

p. uč. Nováková Kraslice, pomlázka 

p. uč. Šindelová Jana Čokoládové vajíčko 

p. uč. Travinská Lenka jaro 

p. uč. Uhrová Markéta Volno s rodinou, sluníčko, dobrá nálada 

p. uč. Chybová Leona Pomlázka, kraslice, jaro 

p. uč. Harenčíková Jana jaro 

p. uč. Rusnoková Ivona Malované vejce 

p. uč. Prokopová Petra pomlázka 

p. uč. Bogyi Martin kraslice 

p. uč. Sýkorová Renáta pomlázka 

p. uč. Folvarčná Hana kraslice 

p. uč. Surmová Anna Svátky jara 

p. uč. Richterová Martina šmigrust 

p. uč. Kubalová Klára vajíčka 

p. uč. Pavlicová Táňa Svátek jara 

p. uč. Celtová Dagmar výprask 

p. uč. Straka Jan pomlázka 

p. uč. Novotný Robert jaro 



p. uč. Krstovská Květa Velikonoční vajíčka 

p. uč. Glogerová Ludmila kraslice 

p. uč. Musiol Radek Pomlázka, vajíčka 

p. uč. Chlustová Hana Pomlázka, jaro, kraslice 

p. uč. Svobodová Andrea Voda, jaro, karabáč 

p. uč. Sikorová Jana Vajíčka, zlatý déšť, sluníčko 

p. uč. Vnoučková Vlasta Tradice, velikonoční svátek 

p. uč. Hellali Šárka Pomlázka, klobásy zapečené v chlebu 

p. uč. Gryžbonová Žaneta Vajíčka, beránek, pomlázka, voňavky 

p. uč. Záleská Šárka Smích, jaro, radost 

 

Dozvídáme se nové věci . . .   

     

Oblíbené psí rasy našich redaktorů: 

Francouzský buldoček 

Je to typický pes do městských bytů. Nemá rád 
horko, ale ani chladné nebo vlhké počasí mu nedělá 
dobře. Tento hravý, citlivý pes je šťastný v přítomnosti 
členů rodiny a velmi rád se mazlí. Miluje děti a bez problémů snáší přítomnost jiných zvířat v domácnosti. 
Kvůli krátké dýchací trubici je u buldočků časté chrápání a chrochtání. Má veselou a přátelskou povahu. 
Prakticky neštěká a je velmi klidný. 

 

Zlatý retrívr 

 Zlatý retrívr je plemeno psů vyšlechtěné ve 
Velké Británii, je obecně klidný, přátelský a 
vyhledávající společnost lidí a jiných psů pro své 
rozpustilé hry, které ho baví v každém věku. Má dobré 
plavecké schopnosti a hustou nepromokavou srst, což je 
plně využito při lovu kachen či jiného vodního ptactva. 
Jedná se o psa, který se vyznačuje velkou ochotou 
pomáhat lidem, a proto se také využívá jako 
canisterapeutický, vodící nebo asistenční pes. V 
průměru se dožívá 10 až 12 let.  

 



Yorkšírský teriér 

Povahově je jorkšírský teriér velice 
temperamentní, energický, rázný a nebojácný. I přes svůj 
malý vzrůst je to ostrý, odvážný a ostražitý pes, projevuje 
se hlasem a štěkotem. K neznámým lidem se chová 
poněkud nedůvěřivě a odtažitě, ale vůči svému majiteli je 
loajální. Přestože patří mezi nejmenší psí plemena světa, 
miluje pohyb a dovádění, a proto je i vhodným 
účastníkem závodů agility a jiných psích sportů. 

 

 

Bígl 

Bígl je přirozeně učenlivý a většinou pracuje a cvičí s radostí. Je 
nutné si uvědomit, že bígl je loveckým psem, po staletí chovaným pro 
práci honiče. Ve volné přírodě proto od něj nemůžeme očekávat 
bezmeznou poslušnost ovčáckého psa. Dostane-li se na čerstvou 
stopu zvěře, pravděpodobně zapomene na své dobré vychování a 
veškeré snahy o přivolání či pronásledování psa jsou většinou 
odsouzeny k neúspěchu. 

 

Maltézský psík 

Maltézký psík je plemeno, které pochází z okolí ostrova Malta. Maltézáček je milý a oddaný pes, 
citlivý, jemný, hravý a roztomilý. Jednoduše řečeno – ideální pes do bytu a k dětem. Stejně jako u jiných 
plemen se i u něj můžeme setkat s velice temperamentními jedinci, kteří se v kombinaci s nedostatečnou 
výchovou a nejasnou hierarchií v domácnosti mohou stát až agresivními ( nijak se tedy neliší od jiných psů). 
Zdá se, že obvykle jsou poddanější fenky, zatímco psi mohou mít tendenci zaujímat v rodinné smečce první 
místo. 

       

 

 

 

 

 

 

        Všichni redaktoři 



Vaříme s Anetkou  

Máte chuť na něco slaného? Anetka si pro vás připravila dva velmi dobré recepty. V redakci jsme 
tyto kulinářské výtvory měli možnost ochutnat a byly opravdu výtečné! 
 
 
 
Toastové chlebíčky – co 
budeme potřebovat (na 4 
porce): 
 
8 ks toastového chleba 
kečup 
šunka  
trvanlivý salám 
1 rajče  
4 vajíčka 
strouhaný sýr 
sůl 
pepř 
 
Postup: 

Čtyři kusy chleba necháme celé a ze zbylých vykrojíme opatrně vnitřek, aby vzniklo okno. Celý toast 
namažeme kečupem. Přidáme na něj šunku, trvanlivý salám, rajče a přikryjeme vykrojeným toastovým 
chlebem. Na plech dáme pečící papír a opatrně položíme připravené chlebíčky. Do každého okýnka v 
chlebíčku rozbijeme jedno vajíčko. Podle chuti osolíme nebo opepříme a dáme péct. Jakmile je vajíčko 
téměř upečené (není tekuté), přidáme trochu strouhaného sýra a ještě chvíli dopékáme. 

 
 
 

 
Sýrové tyčinky 
 
Potřebujeme: 
 
listové těsto 
paprika (sladká, pálivá, uzená) 
strouhaný sýr 
sůl, kmín, sezamové semínka, 
koření podle chuti  
vejce na potření  
 

Postup: 
Rozválíme listové těsto do obdélníkového tvaru. Polovinu těsta posypeme paprikou, kterou máte rádi 

a strouhaným sýrem. Těsto přeložíme na sebe. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a podle potřeby posypeme 
solí, kmínem, sezamovými semínky nebo kořením (třeba grilovací). Těsto několikrát překroutíme a dáme na 
plech vyložený pečícím papírem. Pečeme dozlatova. 
 

Dobrou chuť přeje Anetka Odkorková 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben 2019 

5. číslo 

 

 

 



Slovo úvodem 

A jsme zase tady! 

 Právě držíte nejnovější číslo našeho školního časopisu, kde jsme pro Vás připravili další zajímavé 
články. Naše redakce zažila po Vánocích další zemětřesení a opět změnila své složení. Odešly nám holky 
„šesťačky“, a tak jsme se rozhodli vybrat další členy na doplnění našeho týmu.   

 Na tomto čísle se podíleli tito členové: 

Hanka Weissbrodová, Sára Kozová, Natálie Tutková, Roman Fries, Anetka Odkorková, Veronika 
Kovaříková. 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené s naším časopisem v ruce.       Vaše redakce. 

 

Blíží se Velikonoce . . .aneb co symbolizují některé tradice? 

 Jidášky 

Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly Jidáše – zvláštně 
tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na 
apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct 
mazanec, zkuste Jidášky nebo malé mazance. Obojí je 
pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující 
provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš 
oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto 
zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro 
potěšení. 

Pomlázka 

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si 
měli plést z proutků pomlázku. Ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro 
každou ženu. Pro každou ženu to v minulých letech byla čest a všechny pak měly naději, že nakonec najdou 
svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna 
za omlazení znamená symbol 
života a vzkříšení. 

Pomlázka se plete obvykle ze šesti 
až dvanácti proutků převážně z vrbového 
proutí. Pentličky jsou buď povinností 
mládence, nebo odměnou za 
„vyšlehání“. Koledníci si pak mohou získané pentle porovnávat a chlubit se jimi. Po celodenním šlehání 
bývá pomlázka často polámaná, ale pokud je pletená z čerstvého proutí, může se vsadit do země, kde 
zakoření a vyrostou z ní další vrbové proutky. 

Někdy se šlehání doprovází tzv. „šmigrustem“. To znamená polévání dívek studenou vodou jako 
součást omlazení. 

 



Velikonoční Beránek 

V křesťanské tradici je beránek 
vykreslen jako mírné, poslušné stvoření 
ztělesňuje samotného Ježíše Krista, kterého 
obětoval Bůh za spásu lidstva. Beránek, jako 
mládě, je také symbolem všech mláďat, 
představuje počátek nového života. 
Symbolizuje také koloběh života, zázrak 
stvoření a probouzející se jaro. 

V dnešní době se už lidé příliš 
nezamýšlejí nad původem jednotlivých 
symbolů. Beránka vnímají spíše už jen jako 
„značku“ Velikonoc, podobně jako vánočku 
na Vánoce. A až budete na Velikonoční pondělí tuto dobrotu krájet ke snídani, vzpomeňte si, co vlastně 
znamená. 

 

Jarní pranostiky 

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

Duben hojný vodou, říjen pivem.  

Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.  

Dubnové sněhy pole mrví.  

Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu 
přístup řádný. 

           Veronika Kovaříková 

Smějeme se s Romanem . . .  

  Sejdou se dva chlapci. První má krásný 
kožich a ten druhý říká: „Kde jsi vzal ten 
kožich?“ A ten první mu odpoví: „Šel jsem k 
jeskyni a zahoukal, potom vyšel medvěd. Já 
ho praštil klackem a z něj mám ten kožich.“ 
  Druhý den se sejdou a ten druhý je 
celý zasádrovaný. První se ho ptá: „Kde jsi k 
tomu přišel?“ A ten druhý mu říká: „Šel jsem 
k jeskyni, zahoukal a tam to zahoukalo taky... 
a vyjel vlak.“ 

Pepíček: „Tati, umíš psát potmě?“ Táta: „Ano, proč?“ Pepíček: „Tak mi prosím podepiš žákovskou knížku.“ 

Roman Fries 



Rozhovor . . . s panem Školníkem Karlem Malurkem ☺ 

Hanka: Dobrý den, 

pan Školník: Dobrý den, děvčata! 

Hanka: Máme na Vás pár záludných otázek! Jaké nářadí 
používáte nejčastěji? 

pan Školník: Já bych řekl, že úplně všechno, je to různé. . 
.šroubovák, kleště, kladivo. 

Hanka: A co například nerad opravujete?  

pan Školník: Asi to, co děti hodně zničí.  

Hanka:Co musíte opravovat nejčastěji? 

pan Školník: Asi zásuvky, světla, záchody . . .  

Hanka: Máte domácího mazlíčka? A pokud ano, jakého? 

pan Školník: Já nemám žádného domácího mazlíčka. 

Hanka: Kolik kilo cukroví jste snědl o Vánocích? 

pan Školník: Žádné! Já nejím cukroví! 

Hanka: Vážně? 

pan Školník: Vážně! (☺ smějeme se, pozn. redakce) 

Hanka: Co rád děláte ve volném čase? 

pan Školník: Sportuji. Rád bruslím, jezdím na kole. 

Hanka: Jaké předměty byly Vaše oblíbené? 

pan Školník: Mezi oblíbené patřily – tělocvik a technické předměty. 

Hanka: Máte děti? 

pan Školník: Ano, mám dvě. 

Hanka: Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně? 

pan Školník: Asi svíčková! 

Hanka: Když jste byl malý, dostal jste někdy ve škole ředitelskou důtku? 

pan Školník: Ne. 

Hanka: Tak to bylo všechno, moc děkujeme za rozhovor. 

         Hanka Weissbroová a Natálka Tutková 

 



Anketa 

 Velikonoce jsou za dveřmi, a tak naše redaktorky byly na průzkum mezi učiteli. Jste také zvědaví, co 
nám na sebe prozradili? 

Co se Vám vybaví, když se řekne „Velikonoce“? 

p. uč. Slavíková Martina Beránek, vajíčka 

p. uč. Opočenská Lenka Jaro, sluníčko, žlutá barva 

p. uč. Hlisnikowská Renáta Jaro, sluníčko, kraslice 

p. uč. Klodová Yveta Čokoládová vajíčka 

p. uč. Zaorálková Lenka Výprask, sluníčko, beránek, kraslice 

p. uč. Vařeková Anna sluníčko 

p. uč. Nováková Kraslice, pomlázka 

p. uč. Šindelová Jana Čokoládové vajíčko 

p. uč. Travinská Lenka jaro 

p. uč. Uhrová Markéta Volno s rodinou, sluníčko, dobrá nálada 

p. uč. Chybová Leona Pomlázka, kraslice, jaro 

p. uč. Harenčíková Jana jaro 

p. uč. Rusnoková Ivona Malované vejce 

p. uč. Prokopová Petra pomlázka 

p. uč. Bogyi Martin kraslice 

p. uč. Sýkorová Renáta pomlázka 

p. uč. Folvarčná Hana kraslice 

p. uč. Surmová Anna Svátky jara 

p. uč. Richterová Martina šmigrust 

p. uč. Kubalová Klára vajíčka 

p. uč. Pavlicová Táňa Svátek jara 

p. uč. Celtová Dagmar výprask 

p. uč. Straka Jan pomlázka 

p. uč. Novotný Robert jaro 



p. uč. Krstovská Květa Velikonoční vajíčka 

p. uč. Glogerová Ludmila kraslice 

p. uč. Musiol Radek Pomlázka, vajíčka 

p. uč. Chlustová Hana Pomlázka, jaro, kraslice 

p. uč. Svobodová Andrea Voda, jaro, karabáč 

p. uč. Sikorová Jana Vajíčka, zlatý déšť, sluníčko 

p. uč. Vnoučková Vlasta Tradice, velikonoční svátek 

p. uč. Hellali Šárka Pomlázka, klobásy zapečené v chlebu 

p. uč. Gryžbonová Žaneta Vajíčka, beránek, pomlázka, voňavky 

p. uč. Záleská Šárka Smích, jaro, radost 

 

Dozvídáme se nové věci . . .   

     

Oblíbené psí rasy našich redaktorů: 

Francouzský buldoček 

Je to typický pes do městských bytů. Nemá rád 
horko, ale ani chladné nebo vlhké počasí mu nedělá 
dobře. Tento hravý, citlivý pes je šťastný v přítomnosti 
členů rodiny a velmi rád se mazlí. Miluje děti a bez problémů snáší přítomnost jiných zvířat v domácnosti. 
Kvůli krátké dýchací trubici je u buldočků časté chrápání a chrochtání. Má veselou a přátelskou povahu. 
Prakticky neštěká a je velmi klidný. 

 

Zlatý retrívr 

 Zlatý retrívr je plemeno psů vyšlechtěné ve 
Velké Británii, je obecně klidný, přátelský a 
vyhledávající společnost lidí a jiných psů pro své 
rozpustilé hry, které ho baví v každém věku. Má dobré 
plavecké schopnosti a hustou nepromokavou srst, což je 
plně využito při lovu kachen či jiného vodního ptactva. 
Jedná se o psa, který se vyznačuje velkou ochotou 
pomáhat lidem, a proto se také využívá jako 
canisterapeutický, vodící nebo asistenční pes. V 
průměru se dožívá 10 až 12 let.  

 



Yorkšírský teriér 

Povahově je jorkšírský teriér velice 
temperamentní, energický, rázný a nebojácný. I přes svůj 
malý vzrůst je to ostrý, odvážný a ostražitý pes, projevuje 
se hlasem a štěkotem. K neznámým lidem se chová 
poněkud nedůvěřivě a odtažitě, ale vůči svému majiteli je 
loajální. Přestože patří mezi nejmenší psí plemena světa, 
miluje pohyb a dovádění, a proto je i vhodným 
účastníkem závodů agility a jiných psích sportů. 

 

 

Bígl 

Bígl je přirozeně učenlivý a většinou pracuje a cvičí s radostí. Je 
nutné si uvědomit, že bígl je loveckým psem, po staletí chovaným pro 
práci honiče. Ve volné přírodě proto od něj nemůžeme očekávat 
bezmeznou poslušnost ovčáckého psa. Dostane-li se na čerstvou 
stopu zvěře, pravděpodobně zapomene na své dobré vychování a 
veškeré snahy o přivolání či pronásledování psa jsou většinou 
odsouzeny k neúspěchu. 

 

Maltézský psík 

Maltézký psík je plemeno, které pochází z okolí ostrova Malta. Maltézáček je milý a oddaný pes, 
citlivý, jemný, hravý a roztomilý. Jednoduše řečeno – ideální pes do bytu a k dětem. Stejně jako u jiných 
plemen se i u něj můžeme setkat s velice temperamentními jedinci, kteří se v kombinaci s nedostatečnou 
výchovou a nejasnou hierarchií v domácnosti mohou stát až agresivními ( nijak se tedy neliší od jiných psů). 
Zdá se, že obvykle jsou poddanější fenky, zatímco psi mohou mít tendenci zaujímat v rodinné smečce první 
místo. 

       

 

 

 

 

 

 

        Všichni redaktoři 



Vaříme s Anetkou  

Máte chuť na něco slaného? Anetka si pro vás připravila dva velmi dobré recepty. V redakci jsme 
tyto kulinářské výtvory měli možnost ochutnat a byly opravdu výtečné! 
 
 
 
Toastové chlebíčky – co 
budeme potřebovat (na 4 
porce): 
 
8 ks toastového chleba 
kečup 
šunka  
trvanlivý salám 
1 rajče  
4 vajíčka 
strouhaný sýr 
sůl 
pepř 
 
Postup: 

Čtyři kusy chleba necháme celé a ze zbylých vykrojíme opatrně vnitřek, aby vzniklo okno. Celý toast 
namažeme kečupem. Přidáme na něj šunku, trvanlivý salám, rajče a přikryjeme vykrojeným toastovým 
chlebem. Na plech dáme pečící papír a opatrně položíme připravené chlebíčky. Do každého okýnka v 
chlebíčku rozbijeme jedno vajíčko. Podle chuti osolíme nebo opepříme a dáme péct. Jakmile je vajíčko 
téměř upečené (není tekuté), přidáme trochu strouhaného sýra a ještě chvíli dopékáme. 

 
 
 

 
Sýrové tyčinky 
 
Potřebujeme: 
 
listové těsto 
paprika (sladká, pálivá, uzená) 
strouhaný sýr 
sůl, kmín, sezamové semínka, 
koření podle chuti  
vejce na potření  
 

Postup: 
Rozválíme listové těsto do obdélníkového tvaru. Polovinu těsta posypeme paprikou, kterou máte rádi 

a strouhaným sýrem. Těsto přeložíme na sebe. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a podle potřeby posypeme 
solí, kmínem, sezamovými semínky nebo kořením (třeba grilovací). Těsto několikrát překroutíme a dáme na 
plech vyložený pečícím papírem. Pečeme dozlatova. 
 

Dobrou chuť přeje Anetka Odkorková 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben 2019 

5. číslo 

 

 

 



Slovo úvodem 

A jsme zase tady! 

 Právě držíte nejnovější číslo našeho školního časopisu, kde jsme pro Vás připravili další zajímavé 
články. Naše redakce zažila po Vánocích další zemětřesení a opět změnila své složení. Odešly nám holky 
„šesťačky“, a tak jsme se rozhodli vybrat další členy na doplnění našeho týmu.   

 Na tomto čísle se podíleli tito členové: 

Hanka Weissbrodová, Sára Kozová, Natálie Tutková, Roman Fries, Anetka Odkorková, Veronika 
Kovaříková. 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené s naším časopisem v ruce.       Vaše redakce. 

 

Blíží se Velikonoce . . .aneb co symbolizují některé tradice? 

 Jidášky 

Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly Jidáše – zvláštně 
tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na 
apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct 
mazanec, zkuste Jidášky nebo malé mazance. Obojí je 
pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující 
provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš 
oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto 
zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro 
potěšení. 

Pomlázka 

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si 
měli plést z proutků pomlázku. Ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro 
každou ženu. Pro každou ženu to v minulých letech byla čest a všechny pak měly naději, že nakonec najdou 
svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna 
za omlazení znamená symbol 
života a vzkříšení. 

Pomlázka se plete obvykle ze šesti 
až dvanácti proutků převážně z vrbového 
proutí. Pentličky jsou buď povinností 
mládence, nebo odměnou za 
„vyšlehání“. Koledníci si pak mohou získané pentle porovnávat a chlubit se jimi. Po celodenním šlehání 
bývá pomlázka často polámaná, ale pokud je pletená z čerstvého proutí, může se vsadit do země, kde 
zakoření a vyrostou z ní další vrbové proutky. 

Někdy se šlehání doprovází tzv. „šmigrustem“. To znamená polévání dívek studenou vodou jako 
součást omlazení. 

 



Velikonoční Beránek 

V křesťanské tradici je beránek 
vykreslen jako mírné, poslušné stvoření 
ztělesňuje samotného Ježíše Krista, kterého 
obětoval Bůh za spásu lidstva. Beránek, jako 
mládě, je také symbolem všech mláďat, 
představuje počátek nového života. 
Symbolizuje také koloběh života, zázrak 
stvoření a probouzející se jaro. 

V dnešní době se už lidé příliš 
nezamýšlejí nad původem jednotlivých 
symbolů. Beránka vnímají spíše už jen jako 
„značku“ Velikonoc, podobně jako vánočku 
na Vánoce. A až budete na Velikonoční pondělí tuto dobrotu krájet ke snídani, vzpomeňte si, co vlastně 
znamená. 

 

Jarní pranostiky 

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

Duben hojný vodou, říjen pivem.  

Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.  

Dubnové sněhy pole mrví.  

Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu 
přístup řádný. 

           Veronika Kovaříková 

Smějeme se s Romanem . . .  

  Sejdou se dva chlapci. První má krásný 
kožich a ten druhý říká: „Kde jsi vzal ten 
kožich?“ A ten první mu odpoví: „Šel jsem k 
jeskyni a zahoukal, potom vyšel medvěd. Já 
ho praštil klackem a z něj mám ten kožich.“ 
  Druhý den se sejdou a ten druhý je 
celý zasádrovaný. První se ho ptá: „Kde jsi k 
tomu přišel?“ A ten druhý mu říká: „Šel jsem 
k jeskyni, zahoukal a tam to zahoukalo taky... 
a vyjel vlak.“ 

Pepíček: „Tati, umíš psát potmě?“ Táta: „Ano, proč?“ Pepíček: „Tak mi prosím podepiš žákovskou knížku.“ 

Roman Fries 



Rozhovor . . . s panem Školníkem Karlem Malurkem ☺ 

Hanka: Dobrý den, 

pan Školník: Dobrý den, děvčata! 

Hanka: Máme na Vás pár záludných otázek! Jaké nářadí 
používáte nejčastěji? 

pan Školník: Já bych řekl, že úplně všechno, je to různé. . 
.šroubovák, kleště, kladivo. 

Hanka: A co například nerad opravujete?  

pan Školník: Asi to, co děti hodně zničí.  

Hanka:Co musíte opravovat nejčastěji? 

pan Školník: Asi zásuvky, světla, záchody . . .  

Hanka: Máte domácího mazlíčka? A pokud ano, jakého? 

pan Školník: Já nemám žádného domácího mazlíčka. 

Hanka: Kolik kilo cukroví jste snědl o Vánocích? 

pan Školník: Žádné! Já nejím cukroví! 

Hanka: Vážně? 

pan Školník: Vážně! (☺ smějeme se, pozn. redakce) 

Hanka: Co rád děláte ve volném čase? 

pan Školník: Sportuji. Rád bruslím, jezdím na kole. 

Hanka: Jaké předměty byly Vaše oblíbené? 

pan Školník: Mezi oblíbené patřily – tělocvik a technické předměty. 

Hanka: Máte děti? 

pan Školník: Ano, mám dvě. 

Hanka: Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně? 

pan Školník: Asi svíčková! 

Hanka: Když jste byl malý, dostal jste někdy ve škole ředitelskou důtku? 

pan Školník: Ne. 

Hanka: Tak to bylo všechno, moc děkujeme za rozhovor. 

         Hanka Weissbroová a Natálka Tutková 

 



Anketa 

 Velikonoce jsou za dveřmi, a tak naše redaktorky byly na průzkum mezi učiteli. Jste také zvědaví, co 
nám na sebe prozradili? 

Co se Vám vybaví, když se řekne „Velikonoce“? 

p. uč. Slavíková Martina Beránek, vajíčka 

p. uč. Opočenská Lenka Jaro, sluníčko, žlutá barva 

p. uč. Hlisnikowská Renáta Jaro, sluníčko, kraslice 

p. uč. Klodová Yveta Čokoládová vajíčka 

p. uč. Zaorálková Lenka Výprask, sluníčko, beránek, kraslice 

p. uč. Vařeková Anna sluníčko 

p. uč. Nováková Kraslice, pomlázka 

p. uč. Šindelová Jana Čokoládové vajíčko 

p. uč. Travinská Lenka jaro 

p. uč. Uhrová Markéta Volno s rodinou, sluníčko, dobrá nálada 

p. uč. Chybová Leona Pomlázka, kraslice, jaro 

p. uč. Harenčíková Jana jaro 

p. uč. Rusnoková Ivona Malované vejce 

p. uč. Prokopová Petra pomlázka 

p. uč. Bogyi Martin kraslice 

p. uč. Sýkorová Renáta pomlázka 

p. uč. Folvarčná Hana kraslice 

p. uč. Surmová Anna Svátky jara 

p. uč. Richterová Martina šmigrust 

p. uč. Kubalová Klára vajíčka 

p. uč. Pavlicová Táňa Svátek jara 

p. uč. Celtová Dagmar výprask 

p. uč. Straka Jan pomlázka 

p. uč. Novotný Robert jaro 



p. uč. Krstovská Květa Velikonoční vajíčka 

p. uč. Glogerová Ludmila kraslice 

p. uč. Musiol Radek Pomlázka, vajíčka 

p. uč. Chlustová Hana Pomlázka, jaro, kraslice 

p. uč. Svobodová Andrea Voda, jaro, karabáč 

p. uč. Sikorová Jana Vajíčka, zlatý déšť, sluníčko 

p. uč. Vnoučková Vlasta Tradice, velikonoční svátek 

p. uč. Hellali Šárka Pomlázka, klobásy zapečené v chlebu 

p. uč. Gryžbonová Žaneta Vajíčka, beránek, pomlázka, voňavky 

p. uč. Záleská Šárka Smích, jaro, radost 

 

Dozvídáme se nové věci . . .   

     

Oblíbené psí rasy našich redaktorů: 

Francouzský buldoček 

Je to typický pes do městských bytů. Nemá rád 
horko, ale ani chladné nebo vlhké počasí mu nedělá 
dobře. Tento hravý, citlivý pes je šťastný v přítomnosti 
členů rodiny a velmi rád se mazlí. Miluje děti a bez problémů snáší přítomnost jiných zvířat v domácnosti. 
Kvůli krátké dýchací trubici je u buldočků časté chrápání a chrochtání. Má veselou a přátelskou povahu. 
Prakticky neštěká a je velmi klidný. 

 

Zlatý retrívr 

 Zlatý retrívr je plemeno psů vyšlechtěné ve 
Velké Británii, je obecně klidný, přátelský a 
vyhledávající společnost lidí a jiných psů pro své 
rozpustilé hry, které ho baví v každém věku. Má dobré 
plavecké schopnosti a hustou nepromokavou srst, což je 
plně využito při lovu kachen či jiného vodního ptactva. 
Jedná se o psa, který se vyznačuje velkou ochotou 
pomáhat lidem, a proto se také využívá jako 
canisterapeutický, vodící nebo asistenční pes. V 
průměru se dožívá 10 až 12 let.  

 



Yorkšírský teriér 

Povahově je jorkšírský teriér velice 
temperamentní, energický, rázný a nebojácný. I přes svůj 
malý vzrůst je to ostrý, odvážný a ostražitý pes, projevuje 
se hlasem a štěkotem. K neznámým lidem se chová 
poněkud nedůvěřivě a odtažitě, ale vůči svému majiteli je 
loajální. Přestože patří mezi nejmenší psí plemena světa, 
miluje pohyb a dovádění, a proto je i vhodným 
účastníkem závodů agility a jiných psích sportů. 

 

 

Bígl 

Bígl je přirozeně učenlivý a většinou pracuje a cvičí s radostí. Je 
nutné si uvědomit, že bígl je loveckým psem, po staletí chovaným pro 
práci honiče. Ve volné přírodě proto od něj nemůžeme očekávat 
bezmeznou poslušnost ovčáckého psa. Dostane-li se na čerstvou 
stopu zvěře, pravděpodobně zapomene na své dobré vychování a 
veškeré snahy o přivolání či pronásledování psa jsou většinou 
odsouzeny k neúspěchu. 

 

Maltézský psík 

Maltézký psík je plemeno, které pochází z okolí ostrova Malta. Maltézáček je milý a oddaný pes, 
citlivý, jemný, hravý a roztomilý. Jednoduše řečeno – ideální pes do bytu a k dětem. Stejně jako u jiných 
plemen se i u něj můžeme setkat s velice temperamentními jedinci, kteří se v kombinaci s nedostatečnou 
výchovou a nejasnou hierarchií v domácnosti mohou stát až agresivními ( nijak se tedy neliší od jiných psů). 
Zdá se, že obvykle jsou poddanější fenky, zatímco psi mohou mít tendenci zaujímat v rodinné smečce první 
místo. 

       

 

 

 

 

 

 

        Všichni redaktoři 



Vaříme s Anetkou  

Máte chuť na něco slaného? Anetka si pro vás připravila dva velmi dobré recepty. V redakci jsme 
tyto kulinářské výtvory měli možnost ochutnat a byly opravdu výtečné! 
 
 
 
Toastové chlebíčky – co 
budeme potřebovat (na 4 
porce): 
 
8 ks toastového chleba 
kečup 
šunka  
trvanlivý salám 
1 rajče  
4 vajíčka 
strouhaný sýr 
sůl 
pepř 
 
Postup: 

Čtyři kusy chleba necháme celé a ze zbylých vykrojíme opatrně vnitřek, aby vzniklo okno. Celý toast 
namažeme kečupem. Přidáme na něj šunku, trvanlivý salám, rajče a přikryjeme vykrojeným toastovým 
chlebem. Na plech dáme pečící papír a opatrně položíme připravené chlebíčky. Do každého okýnka v 
chlebíčku rozbijeme jedno vajíčko. Podle chuti osolíme nebo opepříme a dáme péct. Jakmile je vajíčko 
téměř upečené (není tekuté), přidáme trochu strouhaného sýra a ještě chvíli dopékáme. 

 
 
 

 
Sýrové tyčinky 
 
Potřebujeme: 
 
listové těsto 
paprika (sladká, pálivá, uzená) 
strouhaný sýr 
sůl, kmín, sezamové semínka, 
koření podle chuti  
vejce na potření  
 

Postup: 
Rozválíme listové těsto do obdélníkového tvaru. Polovinu těsta posypeme paprikou, kterou máte rádi 

a strouhaným sýrem. Těsto přeložíme na sebe. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a podle potřeby posypeme 
solí, kmínem, sezamovými semínky nebo kořením (třeba grilovací). Těsto několikrát překroutíme a dáme na 
plech vyložený pečícím papírem. Pečeme dozlatova. 
 

Dobrou chuť přeje Anetka Odkorková 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben 2019 

5. číslo 

 

 

 



Slovo úvodem 

A jsme zase tady! 

 Právě držíte nejnovější číslo našeho školního časopisu, kde jsme pro Vás připravili další zajímavé 
články. Naše redakce zažila po Vánocích další zemětřesení a opět změnila své složení. Odešly nám holky 
„šesťačky“, a tak jsme se rozhodli vybrat další členy na doplnění našeho týmu.   

 Na tomto čísle se podíleli tito členové: 

Hanka Weissbrodová, Sára Kozová, Natálie Tutková, Roman Fries, Anetka Odkorková, Veronika 
Kovaříková. 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené s naším časopisem v ruce.       Vaše redakce. 

 

Blíží se Velikonoce . . .aneb co symbolizují některé tradice? 

 Jidášky 

Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly Jidáše – zvláštně 
tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na 
apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct 
mazanec, zkuste Jidášky nebo malé mazance. Obojí je 
pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující 
provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš 
oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto 
zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro 
potěšení. 

Pomlázka 

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si 
měli plést z proutků pomlázku. Ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro 
každou ženu. Pro každou ženu to v minulých letech byla čest a všechny pak měly naději, že nakonec najdou 
svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna 
za omlazení znamená symbol 
života a vzkříšení. 

Pomlázka se plete obvykle ze šesti 
až dvanácti proutků převážně z vrbového 
proutí. Pentličky jsou buď povinností 
mládence, nebo odměnou za 
„vyšlehání“. Koledníci si pak mohou získané pentle porovnávat a chlubit se jimi. Po celodenním šlehání 
bývá pomlázka často polámaná, ale pokud je pletená z čerstvého proutí, může se vsadit do země, kde 
zakoření a vyrostou z ní další vrbové proutky. 

Někdy se šlehání doprovází tzv. „šmigrustem“. To znamená polévání dívek studenou vodou jako 
součást omlazení. 

 



Velikonoční Beránek 

V křesťanské tradici je beránek 
vykreslen jako mírné, poslušné stvoření 
ztělesňuje samotného Ježíše Krista, kterého 
obětoval Bůh za spásu lidstva. Beránek, jako 
mládě, je také symbolem všech mláďat, 
představuje počátek nového života. 
Symbolizuje také koloběh života, zázrak 
stvoření a probouzející se jaro. 

V dnešní době se už lidé příliš 
nezamýšlejí nad původem jednotlivých 
symbolů. Beránka vnímají spíše už jen jako 
„značku“ Velikonoc, podobně jako vánočku 
na Vánoce. A až budete na Velikonoční pondělí tuto dobrotu krájet ke snídani, vzpomeňte si, co vlastně 
znamená. 

 

Jarní pranostiky 

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

Duben hojný vodou, říjen pivem.  

Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.  

Dubnové sněhy pole mrví.  

Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu 
přístup řádný. 

           Veronika Kovaříková 

Smějeme se s Romanem . . .  

  Sejdou se dva chlapci. První má krásný 
kožich a ten druhý říká: „Kde jsi vzal ten 
kožich?“ A ten první mu odpoví: „Šel jsem k 
jeskyni a zahoukal, potom vyšel medvěd. Já 
ho praštil klackem a z něj mám ten kožich.“ 
  Druhý den se sejdou a ten druhý je 
celý zasádrovaný. První se ho ptá: „Kde jsi k 
tomu přišel?“ A ten druhý mu říká: „Šel jsem 
k jeskyni, zahoukal a tam to zahoukalo taky... 
a vyjel vlak.“ 

Pepíček: „Tati, umíš psát potmě?“ Táta: „Ano, proč?“ Pepíček: „Tak mi prosím podepiš žákovskou knížku.“ 

Roman Fries 



Rozhovor . . . s panem Školníkem Karlem Malurkem ☺ 

Hanka: Dobrý den, 

pan Školník: Dobrý den, děvčata! 

Hanka: Máme na Vás pár záludných otázek! Jaké nářadí 
používáte nejčastěji? 

pan Školník: Já bych řekl, že úplně všechno, je to různé. . 
.šroubovák, kleště, kladivo. 

Hanka: A co například nerad opravujete?  

pan Školník: Asi to, co děti hodně zničí.  

Hanka:Co musíte opravovat nejčastěji? 

pan Školník: Asi zásuvky, světla, záchody . . .  

Hanka: Máte domácího mazlíčka? A pokud ano, jakého? 

pan Školník: Já nemám žádného domácího mazlíčka. 

Hanka: Kolik kilo cukroví jste snědl o Vánocích? 

pan Školník: Žádné! Já nejím cukroví! 

Hanka: Vážně? 

pan Školník: Vážně! (☺ smějeme se, pozn. redakce) 

Hanka: Co rád děláte ve volném čase? 

pan Školník: Sportuji. Rád bruslím, jezdím na kole. 

Hanka: Jaké předměty byly Vaše oblíbené? 

pan Školník: Mezi oblíbené patřily – tělocvik a technické předměty. 

Hanka: Máte děti? 

pan Školník: Ano, mám dvě. 

Hanka: Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně? 

pan Školník: Asi svíčková! 

Hanka: Když jste byl malý, dostal jste někdy ve škole ředitelskou důtku? 

pan Školník: Ne. 

Hanka: Tak to bylo všechno, moc děkujeme za rozhovor. 

         Hanka Weissbroová a Natálka Tutková 

 



Anketa 

 Velikonoce jsou za dveřmi, a tak naše redaktorky byly na průzkum mezi učiteli. Jste také zvědaví, co 
nám na sebe prozradili? 

Co se Vám vybaví, když se řekne „Velikonoce“? 

p. uč. Slavíková Martina Beránek, vajíčka 

p. uč. Opočenská Lenka Jaro, sluníčko, žlutá barva 

p. uč. Hlisnikowská Renáta Jaro, sluníčko, kraslice 

p. uč. Klodová Yveta Čokoládová vajíčka 

p. uč. Zaorálková Lenka Výprask, sluníčko, beránek, kraslice 

p. uč. Vařeková Anna sluníčko 

p. uč. Nováková Kraslice, pomlázka 

p. uč. Šindelová Jana Čokoládové vajíčko 

p. uč. Travinská Lenka jaro 

p. uč. Uhrová Markéta Volno s rodinou, sluníčko, dobrá nálada 

p. uč. Chybová Leona Pomlázka, kraslice, jaro 

p. uč. Harenčíková Jana jaro 

p. uč. Rusnoková Ivona Malované vejce 

p. uč. Prokopová Petra pomlázka 

p. uč. Bogyi Martin kraslice 

p. uč. Sýkorová Renáta pomlázka 

p. uč. Folvarčná Hana kraslice 

p. uč. Surmová Anna Svátky jara 

p. uč. Richterová Martina šmigrust 

p. uč. Kubalová Klára vajíčka 

p. uč. Pavlicová Táňa Svátek jara 

p. uč. Celtová Dagmar výprask 

p. uč. Straka Jan pomlázka 

p. uč. Novotný Robert jaro 



p. uč. Krstovská Květa Velikonoční vajíčka 

p. uč. Glogerová Ludmila kraslice 

p. uč. Musiol Radek Pomlázka, vajíčka 

p. uč. Chlustová Hana Pomlázka, jaro, kraslice 

p. uč. Svobodová Andrea Voda, jaro, karabáč 

p. uč. Sikorová Jana Vajíčka, zlatý déšť, sluníčko 

p. uč. Vnoučková Vlasta Tradice, velikonoční svátek 

p. uč. Hellali Šárka Pomlázka, klobásy zapečené v chlebu 

p. uč. Gryžbonová Žaneta Vajíčka, beránek, pomlázka, voňavky 

p. uč. Záleská Šárka Smích, jaro, radost 

 

Dozvídáme se nové věci . . .   

     

Oblíbené psí rasy našich redaktorů: 

Francouzský buldoček 

Je to typický pes do městských bytů. Nemá rád 
horko, ale ani chladné nebo vlhké počasí mu nedělá 
dobře. Tento hravý, citlivý pes je šťastný v přítomnosti 
členů rodiny a velmi rád se mazlí. Miluje děti a bez problémů snáší přítomnost jiných zvířat v domácnosti. 
Kvůli krátké dýchací trubici je u buldočků časté chrápání a chrochtání. Má veselou a přátelskou povahu. 
Prakticky neštěká a je velmi klidný. 

 

Zlatý retrívr 

 Zlatý retrívr je plemeno psů vyšlechtěné ve 
Velké Británii, je obecně klidný, přátelský a 
vyhledávající společnost lidí a jiných psů pro své 
rozpustilé hry, které ho baví v každém věku. Má dobré 
plavecké schopnosti a hustou nepromokavou srst, což je 
plně využito při lovu kachen či jiného vodního ptactva. 
Jedná se o psa, který se vyznačuje velkou ochotou 
pomáhat lidem, a proto se také využívá jako 
canisterapeutický, vodící nebo asistenční pes. V 
průměru se dožívá 10 až 12 let.  

 



Yorkšírský teriér 

Povahově je jorkšírský teriér velice 
temperamentní, energický, rázný a nebojácný. I přes svůj 
malý vzrůst je to ostrý, odvážný a ostražitý pes, projevuje 
se hlasem a štěkotem. K neznámým lidem se chová 
poněkud nedůvěřivě a odtažitě, ale vůči svému majiteli je 
loajální. Přestože patří mezi nejmenší psí plemena světa, 
miluje pohyb a dovádění, a proto je i vhodným 
účastníkem závodů agility a jiných psích sportů. 

 

 

Bígl 

Bígl je přirozeně učenlivý a většinou pracuje a cvičí s radostí. Je 
nutné si uvědomit, že bígl je loveckým psem, po staletí chovaným pro 
práci honiče. Ve volné přírodě proto od něj nemůžeme očekávat 
bezmeznou poslušnost ovčáckého psa. Dostane-li se na čerstvou 
stopu zvěře, pravděpodobně zapomene na své dobré vychování a 
veškeré snahy o přivolání či pronásledování psa jsou většinou 
odsouzeny k neúspěchu. 

 

Maltézský psík 

Maltézký psík je plemeno, které pochází z okolí ostrova Malta. Maltézáček je milý a oddaný pes, 
citlivý, jemný, hravý a roztomilý. Jednoduše řečeno – ideální pes do bytu a k dětem. Stejně jako u jiných 
plemen se i u něj můžeme setkat s velice temperamentními jedinci, kteří se v kombinaci s nedostatečnou 
výchovou a nejasnou hierarchií v domácnosti mohou stát až agresivními ( nijak se tedy neliší od jiných psů). 
Zdá se, že obvykle jsou poddanější fenky, zatímco psi mohou mít tendenci zaujímat v rodinné smečce první 
místo. 

       

 

 

 

 

 

 

        Všichni redaktoři 



Vaříme s Anetkou  

Máte chuť na něco slaného? Anetka si pro vás připravila dva velmi dobré recepty. V redakci jsme 
tyto kulinářské výtvory měli možnost ochutnat a byly opravdu výtečné! 
 
 
 
Toastové chlebíčky – co 
budeme potřebovat (na 4 
porce): 
 
8 ks toastového chleba 
kečup 
šunka  
trvanlivý salám 
1 rajče  
4 vajíčka 
strouhaný sýr 
sůl 
pepř 
 
Postup: 

Čtyři kusy chleba necháme celé a ze zbylých vykrojíme opatrně vnitřek, aby vzniklo okno. Celý toast 
namažeme kečupem. Přidáme na něj šunku, trvanlivý salám, rajče a přikryjeme vykrojeným toastovým 
chlebem. Na plech dáme pečící papír a opatrně položíme připravené chlebíčky. Do každého okýnka v 
chlebíčku rozbijeme jedno vajíčko. Podle chuti osolíme nebo opepříme a dáme péct. Jakmile je vajíčko 
téměř upečené (není tekuté), přidáme trochu strouhaného sýra a ještě chvíli dopékáme. 

 
 
 

 
Sýrové tyčinky 
 
Potřebujeme: 
 
listové těsto 
paprika (sladká, pálivá, uzená) 
strouhaný sýr 
sůl, kmín, sezamové semínka, 
koření podle chuti  
vejce na potření  
 

Postup: 
Rozválíme listové těsto do obdélníkového tvaru. Polovinu těsta posypeme paprikou, kterou máte rádi 

a strouhaným sýrem. Těsto přeložíme na sebe. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a podle potřeby posypeme 
solí, kmínem, sezamovými semínky nebo kořením (třeba grilovací). Těsto několikrát překroutíme a dáme na 
plech vyložený pečícím papírem. Pečeme dozlatova. 
 

Dobrou chuť přeje Anetka Odkorková 
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5. číslo 

 

 

 



Slovo úvodem 

A jsme zase tady! 

 Právě držíte nejnovější číslo našeho školního časopisu, kde jsme pro Vás připravili další zajímavé 
články. Naše redakce zažila po Vánocích další zemětřesení a opět změnila své složení. Odešly nám holky 
„šesťačky“, a tak jsme se rozhodli vybrat další členy na doplnění našeho týmu.   

 Na tomto čísle se podíleli tito členové: 

Hanka Weissbrodová, Sára Kozová, Natálie Tutková, Roman Fries, Anetka Odkorková, Veronika 
Kovaříková. 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené s naším časopisem v ruce.       Vaše redakce. 

 

Blíží se Velikonoce . . .aneb co symbolizují některé tradice? 

 Jidášky 

Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly Jidáše – zvláštně 
tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na 
apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct 
mazanec, zkuste Jidášky nebo malé mazance. Obojí je 
pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující 
provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš 
oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto 
zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro 
potěšení. 

Pomlázka 

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si 
měli plést z proutků pomlázku. Ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro 
každou ženu. Pro každou ženu to v minulých letech byla čest a všechny pak měly naději, že nakonec najdou 
svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna 
za omlazení znamená symbol 
života a vzkříšení. 

Pomlázka se plete obvykle ze šesti 
až dvanácti proutků převážně z vrbového 
proutí. Pentličky jsou buď povinností 
mládence, nebo odměnou za 
„vyšlehání“. Koledníci si pak mohou získané pentle porovnávat a chlubit se jimi. Po celodenním šlehání 
bývá pomlázka často polámaná, ale pokud je pletená z čerstvého proutí, může se vsadit do země, kde 
zakoření a vyrostou z ní další vrbové proutky. 

Někdy se šlehání doprovází tzv. „šmigrustem“. To znamená polévání dívek studenou vodou jako 
součást omlazení. 

 



Velikonoční Beránek 

V křesťanské tradici je beránek 
vykreslen jako mírné, poslušné stvoření 
ztělesňuje samotného Ježíše Krista, kterého 
obětoval Bůh za spásu lidstva. Beránek, jako 
mládě, je také symbolem všech mláďat, 
představuje počátek nového života. 
Symbolizuje také koloběh života, zázrak 
stvoření a probouzející se jaro. 

V dnešní době se už lidé příliš 
nezamýšlejí nad původem jednotlivých 
symbolů. Beránka vnímají spíše už jen jako 
„značku“ Velikonoc, podobně jako vánočku 
na Vánoce. A až budete na Velikonoční pondělí tuto dobrotu krájet ke snídani, vzpomeňte si, co vlastně 
znamená. 

 

Jarní pranostiky 

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

Duben hojný vodou, říjen pivem.  

Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.  

Dubnové sněhy pole mrví.  

Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu 
přístup řádný. 

           Veronika Kovaříková 

Smějeme se s Romanem . . .  

  Sejdou se dva chlapci. První má krásný 
kožich a ten druhý říká: „Kde jsi vzal ten 
kožich?“ A ten první mu odpoví: „Šel jsem k 
jeskyni a zahoukal, potom vyšel medvěd. Já 
ho praštil klackem a z něj mám ten kožich.“ 
  Druhý den se sejdou a ten druhý je 
celý zasádrovaný. První se ho ptá: „Kde jsi k 
tomu přišel?“ A ten druhý mu říká: „Šel jsem 
k jeskyni, zahoukal a tam to zahoukalo taky... 
a vyjel vlak.“ 

Pepíček: „Tati, umíš psát potmě?“ Táta: „Ano, proč?“ Pepíček: „Tak mi prosím podepiš žákovskou knížku.“ 

Roman Fries 



Rozhovor . . . s panem Školníkem Karlem Malurkem ☺ 

Hanka: Dobrý den, 

pan Školník: Dobrý den, děvčata! 

Hanka: Máme na Vás pár záludných otázek! Jaké nářadí 
používáte nejčastěji? 

pan Školník: Já bych řekl, že úplně všechno, je to různé. . 
.šroubovák, kleště, kladivo. 

Hanka: A co například nerad opravujete?  

pan Školník: Asi to, co děti hodně zničí.  

Hanka:Co musíte opravovat nejčastěji? 

pan Školník: Asi zásuvky, světla, záchody . . .  

Hanka: Máte domácího mazlíčka? A pokud ano, jakého? 

pan Školník: Já nemám žádného domácího mazlíčka. 

Hanka: Kolik kilo cukroví jste snědl o Vánocích? 

pan Školník: Žádné! Já nejím cukroví! 

Hanka: Vážně? 

pan Školník: Vážně! (☺ smějeme se, pozn. redakce) 

Hanka: Co rád děláte ve volném čase? 

pan Školník: Sportuji. Rád bruslím, jezdím na kole. 

Hanka: Jaké předměty byly Vaše oblíbené? 

pan Školník: Mezi oblíbené patřily – tělocvik a technické předměty. 

Hanka: Máte děti? 

pan Školník: Ano, mám dvě. 

Hanka: Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně? 

pan Školník: Asi svíčková! 

Hanka: Když jste byl malý, dostal jste někdy ve škole ředitelskou důtku? 

pan Školník: Ne. 

Hanka: Tak to bylo všechno, moc děkujeme za rozhovor. 

         Hanka Weissbroová a Natálka Tutková 

 



Anketa 

 Velikonoce jsou za dveřmi, a tak naše redaktorky byly na průzkum mezi učiteli. Jste také zvědaví, co 
nám na sebe prozradili? 

Co se Vám vybaví, když se řekne „Velikonoce“? 

p. uč. Slavíková Martina Beránek, vajíčka 

p. uč. Opočenská Lenka Jaro, sluníčko, žlutá barva 

p. uč. Hlisnikowská Renáta Jaro, sluníčko, kraslice 

p. uč. Klodová Yveta Čokoládová vajíčka 

p. uč. Zaorálková Lenka Výprask, sluníčko, beránek, kraslice 

p. uč. Vařeková Anna sluníčko 

p. uč. Nováková Kraslice, pomlázka 

p. uč. Šindelová Jana Čokoládové vajíčko 

p. uč. Travinská Lenka jaro 

p. uč. Uhrová Markéta Volno s rodinou, sluníčko, dobrá nálada 

p. uč. Chybová Leona Pomlázka, kraslice, jaro 

p. uč. Harenčíková Jana jaro 

p. uč. Rusnoková Ivona Malované vejce 

p. uč. Prokopová Petra pomlázka 

p. uč. Bogyi Martin kraslice 

p. uč. Sýkorová Renáta pomlázka 

p. uč. Folvarčná Hana kraslice 

p. uč. Surmová Anna Svátky jara 

p. uč. Richterová Martina šmigrust 

p. uč. Kubalová Klára vajíčka 

p. uč. Pavlicová Táňa Svátek jara 

p. uč. Celtová Dagmar výprask 

p. uč. Straka Jan pomlázka 

p. uč. Novotný Robert jaro 



p. uč. Krstovská Květa Velikonoční vajíčka 

p. uč. Glogerová Ludmila kraslice 

p. uč. Musiol Radek Pomlázka, vajíčka 

p. uč. Chlustová Hana Pomlázka, jaro, kraslice 

p. uč. Svobodová Andrea Voda, jaro, karabáč 

p. uč. Sikorová Jana Vajíčka, zlatý déšť, sluníčko 

p. uč. Vnoučková Vlasta Tradice, velikonoční svátek 

p. uč. Hellali Šárka Pomlázka, klobásy zapečené v chlebu 

p. uč. Gryžbonová Žaneta Vajíčka, beránek, pomlázka, voňavky 

p. uč. Záleská Šárka Smích, jaro, radost 

 

Dozvídáme se nové věci . . .   

     

Oblíbené psí rasy našich redaktorů: 

Francouzský buldoček 

Je to typický pes do městských bytů. Nemá rád 
horko, ale ani chladné nebo vlhké počasí mu nedělá 
dobře. Tento hravý, citlivý pes je šťastný v přítomnosti 
členů rodiny a velmi rád se mazlí. Miluje děti a bez problémů snáší přítomnost jiných zvířat v domácnosti. 
Kvůli krátké dýchací trubici je u buldočků časté chrápání a chrochtání. Má veselou a přátelskou povahu. 
Prakticky neštěká a je velmi klidný. 

 

Zlatý retrívr 

 Zlatý retrívr je plemeno psů vyšlechtěné ve 
Velké Británii, je obecně klidný, přátelský a 
vyhledávající společnost lidí a jiných psů pro své 
rozpustilé hry, které ho baví v každém věku. Má dobré 
plavecké schopnosti a hustou nepromokavou srst, což je 
plně využito při lovu kachen či jiného vodního ptactva. 
Jedná se o psa, který se vyznačuje velkou ochotou 
pomáhat lidem, a proto se také využívá jako 
canisterapeutický, vodící nebo asistenční pes. V 
průměru se dožívá 10 až 12 let.  

 



Yorkšírský teriér 

Povahově je jorkšírský teriér velice 
temperamentní, energický, rázný a nebojácný. I přes svůj 
malý vzrůst je to ostrý, odvážný a ostražitý pes, projevuje 
se hlasem a štěkotem. K neznámým lidem se chová 
poněkud nedůvěřivě a odtažitě, ale vůči svému majiteli je 
loajální. Přestože patří mezi nejmenší psí plemena světa, 
miluje pohyb a dovádění, a proto je i vhodným 
účastníkem závodů agility a jiných psích sportů. 

 

 

Bígl 

Bígl je přirozeně učenlivý a většinou pracuje a cvičí s radostí. Je 
nutné si uvědomit, že bígl je loveckým psem, po staletí chovaným pro 
práci honiče. Ve volné přírodě proto od něj nemůžeme očekávat 
bezmeznou poslušnost ovčáckého psa. Dostane-li se na čerstvou 
stopu zvěře, pravděpodobně zapomene na své dobré vychování a 
veškeré snahy o přivolání či pronásledování psa jsou většinou 
odsouzeny k neúspěchu. 

 

Maltézský psík 

Maltézký psík je plemeno, které pochází z okolí ostrova Malta. Maltézáček je milý a oddaný pes, 
citlivý, jemný, hravý a roztomilý. Jednoduše řečeno – ideální pes do bytu a k dětem. Stejně jako u jiných 
plemen se i u něj můžeme setkat s velice temperamentními jedinci, kteří se v kombinaci s nedostatečnou 
výchovou a nejasnou hierarchií v domácnosti mohou stát až agresivními ( nijak se tedy neliší od jiných psů). 
Zdá se, že obvykle jsou poddanější fenky, zatímco psi mohou mít tendenci zaujímat v rodinné smečce první 
místo. 

       

 

 

 

 

 

 

        Všichni redaktoři 



Vaříme s Anetkou  

Máte chuť na něco slaného? Anetka si pro vás připravila dva velmi dobré recepty. V redakci jsme 
tyto kulinářské výtvory měli možnost ochutnat a byly opravdu výtečné! 
 
 
 
Toastové chlebíčky – co 
budeme potřebovat (na 4 
porce): 
 
8 ks toastového chleba 
kečup 
šunka  
trvanlivý salám 
1 rajče  
4 vajíčka 
strouhaný sýr 
sůl 
pepř 
 
Postup: 

Čtyři kusy chleba necháme celé a ze zbylých vykrojíme opatrně vnitřek, aby vzniklo okno. Celý toast 
namažeme kečupem. Přidáme na něj šunku, trvanlivý salám, rajče a přikryjeme vykrojeným toastovým 
chlebem. Na plech dáme pečící papír a opatrně položíme připravené chlebíčky. Do každého okýnka v 
chlebíčku rozbijeme jedno vajíčko. Podle chuti osolíme nebo opepříme a dáme péct. Jakmile je vajíčko 
téměř upečené (není tekuté), přidáme trochu strouhaného sýra a ještě chvíli dopékáme. 

 
 
 

 
Sýrové tyčinky 
 
Potřebujeme: 
 
listové těsto 
paprika (sladká, pálivá, uzená) 
strouhaný sýr 
sůl, kmín, sezamové semínka, 
koření podle chuti  
vejce na potření  
 

Postup: 
Rozválíme listové těsto do obdélníkového tvaru. Polovinu těsta posypeme paprikou, kterou máte rádi 

a strouhaným sýrem. Těsto přeložíme na sebe. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a podle potřeby posypeme 
solí, kmínem, sezamovými semínky nebo kořením (třeba grilovací). Těsto několikrát překroutíme a dáme na 
plech vyložený pečícím papírem. Pečeme dozlatova. 
 

Dobrou chuť přeje Anetka Odkorková 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben 2019 

5. číslo 

 

 

 



Slovo úvodem 

A jsme zase tady! 

 Právě držíte nejnovější číslo našeho školního časopisu, kde jsme pro Vás připravili další zajímavé 
články. Naše redakce zažila po Vánocích další zemětřesení a opět změnila své složení. Odešly nám holky 
„šesťačky“, a tak jsme se rozhodli vybrat další členy na doplnění našeho týmu.   

 Na tomto čísle se podíleli tito členové: 

Hanka Weissbrodová, Sára Kozová, Natálie Tutková, Roman Fries, Anetka Odkorková, Veronika 
Kovaříková. 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené s naším časopisem v ruce.       Vaše redakce. 

 

Blíží se Velikonoce . . .aneb co symbolizují některé tradice? 

 Jidášky 

Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly Jidáše – zvláštně 
tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na 
apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct 
mazanec, zkuste Jidášky nebo malé mazance. Obojí je 
pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující 
provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš 
oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto 
zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro 
potěšení. 

Pomlázka 

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si 
měli plést z proutků pomlázku. Ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro 
každou ženu. Pro každou ženu to v minulých letech byla čest a všechny pak měly naději, že nakonec najdou 
svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna 
za omlazení znamená symbol 
života a vzkříšení. 

Pomlázka se plete obvykle ze šesti 
až dvanácti proutků převážně z vrbového 
proutí. Pentličky jsou buď povinností 
mládence, nebo odměnou za 
„vyšlehání“. Koledníci si pak mohou získané pentle porovnávat a chlubit se jimi. Po celodenním šlehání 
bývá pomlázka často polámaná, ale pokud je pletená z čerstvého proutí, může se vsadit do země, kde 
zakoření a vyrostou z ní další vrbové proutky. 

Někdy se šlehání doprovází tzv. „šmigrustem“. To znamená polévání dívek studenou vodou jako 
součást omlazení. 

 



Velikonoční Beránek 

V křesťanské tradici je beránek 
vykreslen jako mírné, poslušné stvoření 
ztělesňuje samotného Ježíše Krista, kterého 
obětoval Bůh za spásu lidstva. Beránek, jako 
mládě, je také symbolem všech mláďat, 
představuje počátek nového života. 
Symbolizuje také koloběh života, zázrak 
stvoření a probouzející se jaro. 

V dnešní době se už lidé příliš 
nezamýšlejí nad původem jednotlivých 
symbolů. Beránka vnímají spíše už jen jako 
„značku“ Velikonoc, podobně jako vánočku 
na Vánoce. A až budete na Velikonoční pondělí tuto dobrotu krájet ke snídani, vzpomeňte si, co vlastně 
znamená. 

 

Jarní pranostiky 

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

Duben hojný vodou, říjen pivem.  

Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.  

Dubnové sněhy pole mrví.  

Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu 
přístup řádný. 

           Veronika Kovaříková 

Smějeme se s Romanem . . .  

  Sejdou se dva chlapci. První má krásný 
kožich a ten druhý říká: „Kde jsi vzal ten 
kožich?“ A ten první mu odpoví: „Šel jsem k 
jeskyni a zahoukal, potom vyšel medvěd. Já 
ho praštil klackem a z něj mám ten kožich.“ 
  Druhý den se sejdou a ten druhý je 
celý zasádrovaný. První se ho ptá: „Kde jsi k 
tomu přišel?“ A ten druhý mu říká: „Šel jsem 
k jeskyni, zahoukal a tam to zahoukalo taky... 
a vyjel vlak.“ 

Pepíček: „Tati, umíš psát potmě?“ Táta: „Ano, proč?“ Pepíček: „Tak mi prosím podepiš žákovskou knížku.“ 

Roman Fries 



Rozhovor . . . s panem Školníkem Karlem Malurkem ☺ 

Hanka: Dobrý den, 

pan Školník: Dobrý den, děvčata! 

Hanka: Máme na Vás pár záludných otázek! Jaké nářadí 
používáte nejčastěji? 

pan Školník: Já bych řekl, že úplně všechno, je to různé. . 
.šroubovák, kleště, kladivo. 

Hanka: A co například nerad opravujete?  

pan Školník: Asi to, co děti hodně zničí.  

Hanka:Co musíte opravovat nejčastěji? 

pan Školník: Asi zásuvky, světla, záchody . . .  

Hanka: Máte domácího mazlíčka? A pokud ano, jakého? 

pan Školník: Já nemám žádného domácího mazlíčka. 

Hanka: Kolik kilo cukroví jste snědl o Vánocích? 

pan Školník: Žádné! Já nejím cukroví! 

Hanka: Vážně? 

pan Školník: Vážně! (☺ smějeme se, pozn. redakce) 

Hanka: Co rád děláte ve volném čase? 

pan Školník: Sportuji. Rád bruslím, jezdím na kole. 

Hanka: Jaké předměty byly Vaše oblíbené? 

pan Školník: Mezi oblíbené patřily – tělocvik a technické předměty. 

Hanka: Máte děti? 

pan Školník: Ano, mám dvě. 

Hanka: Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně? 

pan Školník: Asi svíčková! 

Hanka: Když jste byl malý, dostal jste někdy ve škole ředitelskou důtku? 

pan Školník: Ne. 

Hanka: Tak to bylo všechno, moc děkujeme za rozhovor. 

         Hanka Weissbroová a Natálka Tutková 

 



Anketa 

 Velikonoce jsou za dveřmi, a tak naše redaktorky byly na průzkum mezi učiteli. Jste také zvědaví, co 
nám na sebe prozradili? 

Co se Vám vybaví, když se řekne „Velikonoce“? 

p. uč. Slavíková Martina Beránek, vajíčka 

p. uč. Opočenská Lenka Jaro, sluníčko, žlutá barva 

p. uč. Hlisnikowská Renáta Jaro, sluníčko, kraslice 

p. uč. Klodová Yveta Čokoládová vajíčka 

p. uč. Zaorálková Lenka Výprask, sluníčko, beránek, kraslice 

p. uč. Vařeková Anna sluníčko 

p. uč. Nováková Kraslice, pomlázka 

p. uč. Šindelová Jana Čokoládové vajíčko 

p. uč. Travinská Lenka jaro 

p. uč. Uhrová Markéta Volno s rodinou, sluníčko, dobrá nálada 

p. uč. Chybová Leona Pomlázka, kraslice, jaro 

p. uč. Harenčíková Jana jaro 

p. uč. Rusnoková Ivona Malované vejce 

p. uč. Prokopová Petra pomlázka 

p. uč. Bogyi Martin kraslice 

p. uč. Sýkorová Renáta pomlázka 

p. uč. Folvarčná Hana kraslice 

p. uč. Surmová Anna Svátky jara 

p. uč. Richterová Martina šmigrust 

p. uč. Kubalová Klára vajíčka 

p. uč. Pavlicová Táňa Svátek jara 

p. uč. Celtová Dagmar výprask 

p. uč. Straka Jan pomlázka 

p. uč. Novotný Robert jaro 



p. uč. Krstovská Květa Velikonoční vajíčka 

p. uč. Glogerová Ludmila kraslice 

p. uč. Musiol Radek Pomlázka, vajíčka 

p. uč. Chlustová Hana Pomlázka, jaro, kraslice 

p. uč. Svobodová Andrea Voda, jaro, karabáč 

p. uč. Sikorová Jana Vajíčka, zlatý déšť, sluníčko 

p. uč. Vnoučková Vlasta Tradice, velikonoční svátek 

p. uč. Hellali Šárka Pomlázka, klobásy zapečené v chlebu 

p. uč. Gryžbonová Žaneta Vajíčka, beránek, pomlázka, voňavky 

p. uč. Záleská Šárka Smích, jaro, radost 

 

Dozvídáme se nové věci . . .   

     

Oblíbené psí rasy našich redaktorů: 

Francouzský buldoček 

Je to typický pes do městských bytů. Nemá rád 
horko, ale ani chladné nebo vlhké počasí mu nedělá 
dobře. Tento hravý, citlivý pes je šťastný v přítomnosti 
členů rodiny a velmi rád se mazlí. Miluje děti a bez problémů snáší přítomnost jiných zvířat v domácnosti. 
Kvůli krátké dýchací trubici je u buldočků časté chrápání a chrochtání. Má veselou a přátelskou povahu. 
Prakticky neštěká a je velmi klidný. 

 

Zlatý retrívr 

 Zlatý retrívr je plemeno psů vyšlechtěné ve 
Velké Británii, je obecně klidný, přátelský a 
vyhledávající společnost lidí a jiných psů pro své 
rozpustilé hry, které ho baví v každém věku. Má dobré 
plavecké schopnosti a hustou nepromokavou srst, což je 
plně využito při lovu kachen či jiného vodního ptactva. 
Jedná se o psa, který se vyznačuje velkou ochotou 
pomáhat lidem, a proto se také využívá jako 
canisterapeutický, vodící nebo asistenční pes. V 
průměru se dožívá 10 až 12 let.  

 



Yorkšírský teriér 

Povahově je jorkšírský teriér velice 
temperamentní, energický, rázný a nebojácný. I přes svůj 
malý vzrůst je to ostrý, odvážný a ostražitý pes, projevuje 
se hlasem a štěkotem. K neznámým lidem se chová 
poněkud nedůvěřivě a odtažitě, ale vůči svému majiteli je 
loajální. Přestože patří mezi nejmenší psí plemena světa, 
miluje pohyb a dovádění, a proto je i vhodným 
účastníkem závodů agility a jiných psích sportů. 

 

 

Bígl 

Bígl je přirozeně učenlivý a většinou pracuje a cvičí s radostí. Je 
nutné si uvědomit, že bígl je loveckým psem, po staletí chovaným pro 
práci honiče. Ve volné přírodě proto od něj nemůžeme očekávat 
bezmeznou poslušnost ovčáckého psa. Dostane-li se na čerstvou 
stopu zvěře, pravděpodobně zapomene na své dobré vychování a 
veškeré snahy o přivolání či pronásledování psa jsou většinou 
odsouzeny k neúspěchu. 

 

Maltézský psík 

Maltézký psík je plemeno, které pochází z okolí ostrova Malta. Maltézáček je milý a oddaný pes, 
citlivý, jemný, hravý a roztomilý. Jednoduše řečeno – ideální pes do bytu a k dětem. Stejně jako u jiných 
plemen se i u něj můžeme setkat s velice temperamentními jedinci, kteří se v kombinaci s nedostatečnou 
výchovou a nejasnou hierarchií v domácnosti mohou stát až agresivními ( nijak se tedy neliší od jiných psů). 
Zdá se, že obvykle jsou poddanější fenky, zatímco psi mohou mít tendenci zaujímat v rodinné smečce první 
místo. 

       

 

 

 

 

 

 

        Všichni redaktoři 



Vaříme s Anetkou  

Máte chuť na něco slaného? Anetka si pro vás připravila dva velmi dobré recepty. V redakci jsme 
tyto kulinářské výtvory měli možnost ochutnat a byly opravdu výtečné! 
 
 
 
Toastové chlebíčky – co 
budeme potřebovat (na 4 
porce): 
 
8 ks toastového chleba 
kečup 
šunka  
trvanlivý salám 
1 rajče  
4 vajíčka 
strouhaný sýr 
sůl 
pepř 
 
Postup: 

Čtyři kusy chleba necháme celé a ze zbylých vykrojíme opatrně vnitřek, aby vzniklo okno. Celý toast 
namažeme kečupem. Přidáme na něj šunku, trvanlivý salám, rajče a přikryjeme vykrojeným toastovým 
chlebem. Na plech dáme pečící papír a opatrně položíme připravené chlebíčky. Do každého okýnka v 
chlebíčku rozbijeme jedno vajíčko. Podle chuti osolíme nebo opepříme a dáme péct. Jakmile je vajíčko 
téměř upečené (není tekuté), přidáme trochu strouhaného sýra a ještě chvíli dopékáme. 

 
 
 

 
Sýrové tyčinky 
 
Potřebujeme: 
 
listové těsto 
paprika (sladká, pálivá, uzená) 
strouhaný sýr 
sůl, kmín, sezamové semínka, 
koření podle chuti  
vejce na potření  
 

Postup: 
Rozválíme listové těsto do obdélníkového tvaru. Polovinu těsta posypeme paprikou, kterou máte rádi 

a strouhaným sýrem. Těsto přeložíme na sebe. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a podle potřeby posypeme 
solí, kmínem, sezamovými semínky nebo kořením (třeba grilovací). Těsto několikrát překroutíme a dáme na 
plech vyložený pečícím papírem. Pečeme dozlatova. 
 

Dobrou chuť přeje Anetka Odkorková 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben 2019 

5. číslo 

 

 

 



Slovo úvodem 

A jsme zase tady! 

 Právě držíte nejnovější číslo našeho školního časopisu, kde jsme pro Vás připravili další zajímavé 
články. Naše redakce zažila po Vánocích další zemětřesení a opět změnila své složení. Odešly nám holky 
„šesťačky“, a tak jsme se rozhodli vybrat další členy na doplnění našeho týmu.   

 Na tomto čísle se podíleli tito členové: 

Hanka Weissbrodová, Sára Kozová, Natálie Tutková, Roman Fries, Anetka Odkorková, Veronika 
Kovaříková. 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené s naším časopisem v ruce.       Vaše redakce. 

 

Blíží se Velikonoce . . .aneb co symbolizují některé tradice? 

 Jidášky 

Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly Jidáše – zvláštně 
tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na 
apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct 
mazanec, zkuste Jidášky nebo malé mazance. Obojí je 
pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující 
provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš 
oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto 
zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro 
potěšení. 

Pomlázka 

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si 
měli plést z proutků pomlázku. Ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro 
každou ženu. Pro každou ženu to v minulých letech byla čest a všechny pak měly naději, že nakonec najdou 
svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna 
za omlazení znamená symbol 
života a vzkříšení. 

Pomlázka se plete obvykle ze šesti 
až dvanácti proutků převážně z vrbového 
proutí. Pentličky jsou buď povinností 
mládence, nebo odměnou za 
„vyšlehání“. Koledníci si pak mohou získané pentle porovnávat a chlubit se jimi. Po celodenním šlehání 
bývá pomlázka často polámaná, ale pokud je pletená z čerstvého proutí, může se vsadit do země, kde 
zakoření a vyrostou z ní další vrbové proutky. 

Někdy se šlehání doprovází tzv. „šmigrustem“. To znamená polévání dívek studenou vodou jako 
součást omlazení. 

 



Velikonoční Beránek 

V křesťanské tradici je beránek 
vykreslen jako mírné, poslušné stvoření 
ztělesňuje samotného Ježíše Krista, kterého 
obětoval Bůh za spásu lidstva. Beránek, jako 
mládě, je také symbolem všech mláďat, 
představuje počátek nového života. 
Symbolizuje také koloběh života, zázrak 
stvoření a probouzející se jaro. 

V dnešní době se už lidé příliš 
nezamýšlejí nad původem jednotlivých 
symbolů. Beránka vnímají spíše už jen jako 
„značku“ Velikonoc, podobně jako vánočku 
na Vánoce. A až budete na Velikonoční pondělí tuto dobrotu krájet ke snídani, vzpomeňte si, co vlastně 
znamená. 

 

Jarní pranostiky 

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

Duben hojný vodou, říjen pivem.  

Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.  

Dubnové sněhy pole mrví.  

Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu 
přístup řádný. 

           Veronika Kovaříková 

Smějeme se s Romanem . . .  

  Sejdou se dva chlapci. První má krásný 
kožich a ten druhý říká: „Kde jsi vzal ten 
kožich?“ A ten první mu odpoví: „Šel jsem k 
jeskyni a zahoukal, potom vyšel medvěd. Já 
ho praštil klackem a z něj mám ten kožich.“ 
  Druhý den se sejdou a ten druhý je 
celý zasádrovaný. První se ho ptá: „Kde jsi k 
tomu přišel?“ A ten druhý mu říká: „Šel jsem 
k jeskyni, zahoukal a tam to zahoukalo taky... 
a vyjel vlak.“ 

Pepíček: „Tati, umíš psát potmě?“ Táta: „Ano, proč?“ Pepíček: „Tak mi prosím podepiš žákovskou knížku.“ 

Roman Fries 



Rozhovor . . . s panem Školníkem Karlem Malurkem ☺ 

Hanka: Dobrý den, 

pan Školník: Dobrý den, děvčata! 

Hanka: Máme na Vás pár záludných otázek! Jaké nářadí 
používáte nejčastěji? 

pan Školník: Já bych řekl, že úplně všechno, je to různé. . 
.šroubovák, kleště, kladivo. 

Hanka: A co například nerad opravujete?  

pan Školník: Asi to, co děti hodně zničí.  

Hanka:Co musíte opravovat nejčastěji? 

pan Školník: Asi zásuvky, světla, záchody . . .  

Hanka: Máte domácího mazlíčka? A pokud ano, jakého? 

pan Školník: Já nemám žádného domácího mazlíčka. 

Hanka: Kolik kilo cukroví jste snědl o Vánocích? 

pan Školník: Žádné! Já nejím cukroví! 

Hanka: Vážně? 

pan Školník: Vážně! (☺ smějeme se, pozn. redakce) 

Hanka: Co rád děláte ve volném čase? 

pan Školník: Sportuji. Rád bruslím, jezdím na kole. 

Hanka: Jaké předměty byly Vaše oblíbené? 

pan Školník: Mezi oblíbené patřily – tělocvik a technické předměty. 

Hanka: Máte děti? 

pan Školník: Ano, mám dvě. 

Hanka: Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně? 

pan Školník: Asi svíčková! 

Hanka: Když jste byl malý, dostal jste někdy ve škole ředitelskou důtku? 

pan Školník: Ne. 

Hanka: Tak to bylo všechno, moc děkujeme za rozhovor. 

         Hanka Weissbroová a Natálka Tutková 

 



Anketa 

 Velikonoce jsou za dveřmi, a tak naše redaktorky byly na průzkum mezi učiteli. Jste také zvědaví, co 
nám na sebe prozradili? 

Co se Vám vybaví, když se řekne „Velikonoce“? 

p. uč. Slavíková Martina Beránek, vajíčka 

p. uč. Opočenská Lenka Jaro, sluníčko, žlutá barva 

p. uč. Hlisnikowská Renáta Jaro, sluníčko, kraslice 

p. uč. Klodová Yveta Čokoládová vajíčka 

p. uč. Zaorálková Lenka Výprask, sluníčko, beránek, kraslice 

p. uč. Vařeková Anna sluníčko 

p. uč. Nováková Kraslice, pomlázka 

p. uč. Šindelová Jana Čokoládové vajíčko 

p. uč. Travinská Lenka jaro 

p. uč. Uhrová Markéta Volno s rodinou, sluníčko, dobrá nálada 

p. uč. Chybová Leona Pomlázka, kraslice, jaro 

p. uč. Harenčíková Jana jaro 

p. uč. Rusnoková Ivona Malované vejce 

p. uč. Prokopová Petra pomlázka 

p. uč. Bogyi Martin kraslice 

p. uč. Sýkorová Renáta pomlázka 

p. uč. Folvarčná Hana kraslice 

p. uč. Surmová Anna Svátky jara 

p. uč. Richterová Martina šmigrust 

p. uč. Kubalová Klára vajíčka 

p. uč. Pavlicová Táňa Svátek jara 

p. uč. Celtová Dagmar výprask 

p. uč. Straka Jan pomlázka 

p. uč. Novotný Robert jaro 



p. uč. Krstovská Květa Velikonoční vajíčka 

p. uč. Glogerová Ludmila kraslice 

p. uč. Musiol Radek Pomlázka, vajíčka 

p. uč. Chlustová Hana Pomlázka, jaro, kraslice 

p. uč. Svobodová Andrea Voda, jaro, karabáč 

p. uč. Sikorová Jana Vajíčka, zlatý déšť, sluníčko 

p. uč. Vnoučková Vlasta Tradice, velikonoční svátek 

p. uč. Hellali Šárka Pomlázka, klobásy zapečené v chlebu 

p. uč. Gryžbonová Žaneta Vajíčka, beránek, pomlázka, voňavky 

p. uč. Záleská Šárka Smích, jaro, radost 

 

Dozvídáme se nové věci . . .   

     

Oblíbené psí rasy našich redaktorů: 

Francouzský buldoček 

Je to typický pes do městských bytů. Nemá rád 
horko, ale ani chladné nebo vlhké počasí mu nedělá 
dobře. Tento hravý, citlivý pes je šťastný v přítomnosti 
členů rodiny a velmi rád se mazlí. Miluje děti a bez problémů snáší přítomnost jiných zvířat v domácnosti. 
Kvůli krátké dýchací trubici je u buldočků časté chrápání a chrochtání. Má veselou a přátelskou povahu. 
Prakticky neštěká a je velmi klidný. 

 

Zlatý retrívr 

 Zlatý retrívr je plemeno psů vyšlechtěné ve 
Velké Británii, je obecně klidný, přátelský a 
vyhledávající společnost lidí a jiných psů pro své 
rozpustilé hry, které ho baví v každém věku. Má dobré 
plavecké schopnosti a hustou nepromokavou srst, což je 
plně využito při lovu kachen či jiného vodního ptactva. 
Jedná se o psa, který se vyznačuje velkou ochotou 
pomáhat lidem, a proto se také využívá jako 
canisterapeutický, vodící nebo asistenční pes. V 
průměru se dožívá 10 až 12 let.  

 



Yorkšírský teriér 

Povahově je jorkšírský teriér velice 
temperamentní, energický, rázný a nebojácný. I přes svůj 
malý vzrůst je to ostrý, odvážný a ostražitý pes, projevuje 
se hlasem a štěkotem. K neznámým lidem se chová 
poněkud nedůvěřivě a odtažitě, ale vůči svému majiteli je 
loajální. Přestože patří mezi nejmenší psí plemena světa, 
miluje pohyb a dovádění, a proto je i vhodným 
účastníkem závodů agility a jiných psích sportů. 

 

 

Bígl 

Bígl je přirozeně učenlivý a většinou pracuje a cvičí s radostí. Je 
nutné si uvědomit, že bígl je loveckým psem, po staletí chovaným pro 
práci honiče. Ve volné přírodě proto od něj nemůžeme očekávat 
bezmeznou poslušnost ovčáckého psa. Dostane-li se na čerstvou 
stopu zvěře, pravděpodobně zapomene na své dobré vychování a 
veškeré snahy o přivolání či pronásledování psa jsou většinou 
odsouzeny k neúspěchu. 

 

Maltézský psík 

Maltézký psík je plemeno, které pochází z okolí ostrova Malta. Maltézáček je milý a oddaný pes, 
citlivý, jemný, hravý a roztomilý. Jednoduše řečeno – ideální pes do bytu a k dětem. Stejně jako u jiných 
plemen se i u něj můžeme setkat s velice temperamentními jedinci, kteří se v kombinaci s nedostatečnou 
výchovou a nejasnou hierarchií v domácnosti mohou stát až agresivními ( nijak se tedy neliší od jiných psů). 
Zdá se, že obvykle jsou poddanější fenky, zatímco psi mohou mít tendenci zaujímat v rodinné smečce první 
místo. 

       

 

 

 

 

 

 

        Všichni redaktoři 



Vaříme s Anetkou  

Máte chuť na něco slaného? Anetka si pro vás připravila dva velmi dobré recepty. V redakci jsme 
tyto kulinářské výtvory měli možnost ochutnat a byly opravdu výtečné! 
 
 
 
Toastové chlebíčky – co 
budeme potřebovat (na 4 
porce): 
 
8 ks toastového chleba 
kečup 
šunka  
trvanlivý salám 
1 rajče  
4 vajíčka 
strouhaný sýr 
sůl 
pepř 
 
Postup: 

Čtyři kusy chleba necháme celé a ze zbylých vykrojíme opatrně vnitřek, aby vzniklo okno. Celý toast 
namažeme kečupem. Přidáme na něj šunku, trvanlivý salám, rajče a přikryjeme vykrojeným toastovým 
chlebem. Na plech dáme pečící papír a opatrně položíme připravené chlebíčky. Do každého okýnka v 
chlebíčku rozbijeme jedno vajíčko. Podle chuti osolíme nebo opepříme a dáme péct. Jakmile je vajíčko 
téměř upečené (není tekuté), přidáme trochu strouhaného sýra a ještě chvíli dopékáme. 

 
 
 

 
Sýrové tyčinky 
 
Potřebujeme: 
 
listové těsto 
paprika (sladká, pálivá, uzená) 
strouhaný sýr 
sůl, kmín, sezamové semínka, 
koření podle chuti  
vejce na potření  
 

Postup: 
Rozválíme listové těsto do obdélníkového tvaru. Polovinu těsta posypeme paprikou, kterou máte rádi 

a strouhaným sýrem. Těsto přeložíme na sebe. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a podle potřeby posypeme 
solí, kmínem, sezamovými semínky nebo kořením (třeba grilovací). Těsto několikrát překroutíme a dáme na 
plech vyložený pečícím papírem. Pečeme dozlatova. 
 

Dobrou chuť přeje Anetka Odkorková 
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Slovo úvodem 

A jsme zase tady! 

 Právě držíte nejnovější číslo našeho školního časopisu, kde jsme pro Vás připravili další zajímavé 
články. Naše redakce zažila po Vánocích další zemětřesení a opět změnila své složení. Odešly nám holky 
„šesťačky“, a tak jsme se rozhodli vybrat další členy na doplnění našeho týmu.   

 Na tomto čísle se podíleli tito členové: 

Hanka Weissbrodová, Sára Kozová, Natálie Tutková, Roman Fries, Anetka Odkorková, Veronika 
Kovaříková. 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené s naším časopisem v ruce.       Vaše redakce. 

 

Blíží se Velikonoce . . .aneb co symbolizují některé tradice? 

 Jidášky 

Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly Jidáše – zvláštně 
tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na 
apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct 
mazanec, zkuste Jidášky nebo malé mazance. Obojí je 
pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující 
provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš 
oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto 
zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro 
potěšení. 

Pomlázka 

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si 
měli plést z proutků pomlázku. Ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro 
každou ženu. Pro každou ženu to v minulých letech byla čest a všechny pak měly naději, že nakonec najdou 
svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna 
za omlazení znamená symbol 
života a vzkříšení. 

Pomlázka se plete obvykle ze šesti 
až dvanácti proutků převážně z vrbového 
proutí. Pentličky jsou buď povinností 
mládence, nebo odměnou za 
„vyšlehání“. Koledníci si pak mohou získané pentle porovnávat a chlubit se jimi. Po celodenním šlehání 
bývá pomlázka často polámaná, ale pokud je pletená z čerstvého proutí, může se vsadit do země, kde 
zakoření a vyrostou z ní další vrbové proutky. 

Někdy se šlehání doprovází tzv. „šmigrustem“. To znamená polévání dívek studenou vodou jako 
součást omlazení. 

 



Velikonoční Beránek 

V křesťanské tradici je beránek 
vykreslen jako mírné, poslušné stvoření 
ztělesňuje samotného Ježíše Krista, kterého 
obětoval Bůh za spásu lidstva. Beránek, jako 
mládě, je také symbolem všech mláďat, 
představuje počátek nového života. 
Symbolizuje také koloběh života, zázrak 
stvoření a probouzející se jaro. 

V dnešní době se už lidé příliš 
nezamýšlejí nad původem jednotlivých 
symbolů. Beránka vnímají spíše už jen jako 
„značku“ Velikonoc, podobně jako vánočku 
na Vánoce. A až budete na Velikonoční pondělí tuto dobrotu krájet ke snídani, vzpomeňte si, co vlastně 
znamená. 

 

Jarní pranostiky 

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

Duben hojný vodou, říjen pivem.  

Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.  

Dubnové sněhy pole mrví.  

Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu 
přístup řádný. 

           Veronika Kovaříková 

Smějeme se s Romanem . . .  

  Sejdou se dva chlapci. První má krásný 
kožich a ten druhý říká: „Kde jsi vzal ten 
kožich?“ A ten první mu odpoví: „Šel jsem k 
jeskyni a zahoukal, potom vyšel medvěd. Já 
ho praštil klackem a z něj mám ten kožich.“ 
  Druhý den se sejdou a ten druhý je 
celý zasádrovaný. První se ho ptá: „Kde jsi k 
tomu přišel?“ A ten druhý mu říká: „Šel jsem 
k jeskyni, zahoukal a tam to zahoukalo taky... 
a vyjel vlak.“ 

Pepíček: „Tati, umíš psát potmě?“ Táta: „Ano, proč?“ Pepíček: „Tak mi prosím podepiš žákovskou knížku.“ 

Roman Fries 



Rozhovor . . . s panem Školníkem Karlem Malurkem ☺ 

Hanka: Dobrý den, 

pan Školník: Dobrý den, děvčata! 

Hanka: Máme na Vás pár záludných otázek! Jaké nářadí 
používáte nejčastěji? 

pan Školník: Já bych řekl, že úplně všechno, je to různé. . 
.šroubovák, kleště, kladivo. 

Hanka: A co například nerad opravujete?  

pan Školník: Asi to, co děti hodně zničí.  

Hanka:Co musíte opravovat nejčastěji? 

pan Školník: Asi zásuvky, světla, záchody . . .  

Hanka: Máte domácího mazlíčka? A pokud ano, jakého? 

pan Školník: Já nemám žádného domácího mazlíčka. 

Hanka: Kolik kilo cukroví jste snědl o Vánocích? 

pan Školník: Žádné! Já nejím cukroví! 

Hanka: Vážně? 

pan Školník: Vážně! (☺ smějeme se, pozn. redakce) 

Hanka: Co rád děláte ve volném čase? 

pan Školník: Sportuji. Rád bruslím, jezdím na kole. 

Hanka: Jaké předměty byly Vaše oblíbené? 

pan Školník: Mezi oblíbené patřily – tělocvik a technické předměty. 

Hanka: Máte děti? 

pan Školník: Ano, mám dvě. 

Hanka: Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně? 

pan Školník: Asi svíčková! 

Hanka: Když jste byl malý, dostal jste někdy ve škole ředitelskou důtku? 

pan Školník: Ne. 

Hanka: Tak to bylo všechno, moc děkujeme za rozhovor. 

         Hanka Weissbroová a Natálka Tutková 

 



Anketa 

 Velikonoce jsou za dveřmi, a tak naše redaktorky byly na průzkum mezi učiteli. Jste také zvědaví, co 
nám na sebe prozradili? 

Co se Vám vybaví, když se řekne „Velikonoce“? 

p. uč. Slavíková Martina Beránek, vajíčka 

p. uč. Opočenská Lenka Jaro, sluníčko, žlutá barva 

p. uč. Hlisnikowská Renáta Jaro, sluníčko, kraslice 

p. uč. Klodová Yveta Čokoládová vajíčka 

p. uč. Zaorálková Lenka Výprask, sluníčko, beránek, kraslice 

p. uč. Vařeková Anna sluníčko 

p. uč. Nováková Kraslice, pomlázka 

p. uč. Šindelová Jana Čokoládové vajíčko 

p. uč. Travinská Lenka jaro 

p. uč. Uhrová Markéta Volno s rodinou, sluníčko, dobrá nálada 

p. uč. Chybová Leona Pomlázka, kraslice, jaro 

p. uč. Harenčíková Jana jaro 

p. uč. Rusnoková Ivona Malované vejce 

p. uč. Prokopová Petra pomlázka 

p. uč. Bogyi Martin kraslice 

p. uč. Sýkorová Renáta pomlázka 

p. uč. Folvarčná Hana kraslice 

p. uč. Surmová Anna Svátky jara 

p. uč. Richterová Martina šmigrust 

p. uč. Kubalová Klára vajíčka 

p. uč. Pavlicová Táňa Svátek jara 

p. uč. Celtová Dagmar výprask 

p. uč. Straka Jan pomlázka 

p. uč. Novotný Robert jaro 



p. uč. Krstovská Květa Velikonoční vajíčka 

p. uč. Glogerová Ludmila kraslice 

p. uč. Musiol Radek Pomlázka, vajíčka 

p. uč. Chlustová Hana Pomlázka, jaro, kraslice 

p. uč. Svobodová Andrea Voda, jaro, karabáč 

p. uč. Sikorová Jana Vajíčka, zlatý déšť, sluníčko 

p. uč. Vnoučková Vlasta Tradice, velikonoční svátek 

p. uč. Hellali Šárka Pomlázka, klobásy zapečené v chlebu 

p. uč. Gryžbonová Žaneta Vajíčka, beránek, pomlázka, voňavky 

p. uč. Záleská Šárka Smích, jaro, radost 

 

Dozvídáme se nové věci . . .   

     

Oblíbené psí rasy našich redaktorů: 

Francouzský buldoček 

Je to typický pes do městských bytů. Nemá rád 
horko, ale ani chladné nebo vlhké počasí mu nedělá 
dobře. Tento hravý, citlivý pes je šťastný v přítomnosti 
členů rodiny a velmi rád se mazlí. Miluje děti a bez problémů snáší přítomnost jiných zvířat v domácnosti. 
Kvůli krátké dýchací trubici je u buldočků časté chrápání a chrochtání. Má veselou a přátelskou povahu. 
Prakticky neštěká a je velmi klidný. 

 

Zlatý retrívr 

 Zlatý retrívr je plemeno psů vyšlechtěné ve 
Velké Británii, je obecně klidný, přátelský a 
vyhledávající společnost lidí a jiných psů pro své 
rozpustilé hry, které ho baví v každém věku. Má dobré 
plavecké schopnosti a hustou nepromokavou srst, což je 
plně využito při lovu kachen či jiného vodního ptactva. 
Jedná se o psa, který se vyznačuje velkou ochotou 
pomáhat lidem, a proto se také využívá jako 
canisterapeutický, vodící nebo asistenční pes. V 
průměru se dožívá 10 až 12 let.  

 



Yorkšírský teriér 

Povahově je jorkšírský teriér velice 
temperamentní, energický, rázný a nebojácný. I přes svůj 
malý vzrůst je to ostrý, odvážný a ostražitý pes, projevuje 
se hlasem a štěkotem. K neznámým lidem se chová 
poněkud nedůvěřivě a odtažitě, ale vůči svému majiteli je 
loajální. Přestože patří mezi nejmenší psí plemena světa, 
miluje pohyb a dovádění, a proto je i vhodným 
účastníkem závodů agility a jiných psích sportů. 

 

 

Bígl 

Bígl je přirozeně učenlivý a většinou pracuje a cvičí s radostí. Je 
nutné si uvědomit, že bígl je loveckým psem, po staletí chovaným pro 
práci honiče. Ve volné přírodě proto od něj nemůžeme očekávat 
bezmeznou poslušnost ovčáckého psa. Dostane-li se na čerstvou 
stopu zvěře, pravděpodobně zapomene na své dobré vychování a 
veškeré snahy o přivolání či pronásledování psa jsou většinou 
odsouzeny k neúspěchu. 

 

Maltézský psík 

Maltézký psík je plemeno, které pochází z okolí ostrova Malta. Maltézáček je milý a oddaný pes, 
citlivý, jemný, hravý a roztomilý. Jednoduše řečeno – ideální pes do bytu a k dětem. Stejně jako u jiných 
plemen se i u něj můžeme setkat s velice temperamentními jedinci, kteří se v kombinaci s nedostatečnou 
výchovou a nejasnou hierarchií v domácnosti mohou stát až agresivními ( nijak se tedy neliší od jiných psů). 
Zdá se, že obvykle jsou poddanější fenky, zatímco psi mohou mít tendenci zaujímat v rodinné smečce první 
místo. 

       

 

 

 

 

 

 

        Všichni redaktoři 



Vaříme s Anetkou  

Máte chuť na něco slaného? Anetka si pro vás připravila dva velmi dobré recepty. V redakci jsme 
tyto kulinářské výtvory měli možnost ochutnat a byly opravdu výtečné! 
 
 
 
Toastové chlebíčky – co 
budeme potřebovat (na 4 
porce): 
 
8 ks toastového chleba 
kečup 
šunka  
trvanlivý salám 
1 rajče  
4 vajíčka 
strouhaný sýr 
sůl 
pepř 
 
Postup: 

Čtyři kusy chleba necháme celé a ze zbylých vykrojíme opatrně vnitřek, aby vzniklo okno. Celý toast 
namažeme kečupem. Přidáme na něj šunku, trvanlivý salám, rajče a přikryjeme vykrojeným toastovým 
chlebem. Na plech dáme pečící papír a opatrně položíme připravené chlebíčky. Do každého okýnka v 
chlebíčku rozbijeme jedno vajíčko. Podle chuti osolíme nebo opepříme a dáme péct. Jakmile je vajíčko 
téměř upečené (není tekuté), přidáme trochu strouhaného sýra a ještě chvíli dopékáme. 

 
 
 

 
Sýrové tyčinky 
 
Potřebujeme: 
 
listové těsto 
paprika (sladká, pálivá, uzená) 
strouhaný sýr 
sůl, kmín, sezamové semínka, 
koření podle chuti  
vejce na potření  
 

Postup: 
Rozválíme listové těsto do obdélníkového tvaru. Polovinu těsta posypeme paprikou, kterou máte rádi 

a strouhaným sýrem. Těsto přeložíme na sebe. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a podle potřeby posypeme 
solí, kmínem, sezamovými semínky nebo kořením (třeba grilovací). Těsto několikrát překroutíme a dáme na 
plech vyložený pečícím papírem. Pečeme dozlatova. 
 

Dobrou chuť přeje Anetka Odkorková 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben 2019 

5. číslo 

 

 

 



Slovo úvodem 

A jsme zase tady! 

 Právě držíte nejnovější číslo našeho školního časopisu, kde jsme pro Vás připravili další zajímavé 
články. Naše redakce zažila po Vánocích další zemětřesení a opět změnila své složení. Odešly nám holky 
„šesťačky“, a tak jsme se rozhodli vybrat další členy na doplnění našeho týmu.   

 Na tomto čísle se podíleli tito členové: 

Hanka Weissbrodová, Sára Kozová, Natálie Tutková, Roman Fries, Anetka Odkorková, Veronika 
Kovaříková. 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené s naším časopisem v ruce.       Vaše redakce. 

 

Blíží se Velikonoce . . .aneb co symbolizují některé tradice? 

 Jidášky 

Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly Jidáše – zvláštně 
tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na 
apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct 
mazanec, zkuste Jidášky nebo malé mazance. Obojí je 
pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující 
provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš 
oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto 
zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro 
potěšení. 

Pomlázka 

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si 
měli plést z proutků pomlázku. Ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro 
každou ženu. Pro každou ženu to v minulých letech byla čest a všechny pak měly naději, že nakonec najdou 
svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna 
za omlazení znamená symbol 
života a vzkříšení. 

Pomlázka se plete obvykle ze šesti 
až dvanácti proutků převážně z vrbového 
proutí. Pentličky jsou buď povinností 
mládence, nebo odměnou za 
„vyšlehání“. Koledníci si pak mohou získané pentle porovnávat a chlubit se jimi. Po celodenním šlehání 
bývá pomlázka často polámaná, ale pokud je pletená z čerstvého proutí, může se vsadit do země, kde 
zakoření a vyrostou z ní další vrbové proutky. 

Někdy se šlehání doprovází tzv. „šmigrustem“. To znamená polévání dívek studenou vodou jako 
součást omlazení. 

 



Velikonoční Beránek 

V křesťanské tradici je beránek 
vykreslen jako mírné, poslušné stvoření 
ztělesňuje samotného Ježíše Krista, kterého 
obětoval Bůh za spásu lidstva. Beránek, jako 
mládě, je také symbolem všech mláďat, 
představuje počátek nového života. 
Symbolizuje také koloběh života, zázrak 
stvoření a probouzející se jaro. 

V dnešní době se už lidé příliš 
nezamýšlejí nad původem jednotlivých 
symbolů. Beránka vnímají spíše už jen jako 
„značku“ Velikonoc, podobně jako vánočku 
na Vánoce. A až budete na Velikonoční pondělí tuto dobrotu krájet ke snídani, vzpomeňte si, co vlastně 
znamená. 

 

Jarní pranostiky 

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

Duben hojný vodou, říjen pivem.  

Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.  

Dubnové sněhy pole mrví.  

Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu 
přístup řádný. 

           Veronika Kovaříková 

Smějeme se s Romanem . . .  

  Sejdou se dva chlapci. První má krásný 
kožich a ten druhý říká: „Kde jsi vzal ten 
kožich?“ A ten první mu odpoví: „Šel jsem k 
jeskyni a zahoukal, potom vyšel medvěd. Já 
ho praštil klackem a z něj mám ten kožich.“ 
  Druhý den se sejdou a ten druhý je 
celý zasádrovaný. První se ho ptá: „Kde jsi k 
tomu přišel?“ A ten druhý mu říká: „Šel jsem 
k jeskyni, zahoukal a tam to zahoukalo taky... 
a vyjel vlak.“ 

Pepíček: „Tati, umíš psát potmě?“ Táta: „Ano, proč?“ Pepíček: „Tak mi prosím podepiš žákovskou knížku.“ 

Roman Fries 



Rozhovor . . . s panem Školníkem Karlem Malurkem ☺ 

Hanka: Dobrý den, 

pan Školník: Dobrý den, děvčata! 

Hanka: Máme na Vás pár záludných otázek! Jaké nářadí 
používáte nejčastěji? 

pan Školník: Já bych řekl, že úplně všechno, je to různé. . 
.šroubovák, kleště, kladivo. 

Hanka: A co například nerad opravujete?  

pan Školník: Asi to, co děti hodně zničí.  

Hanka:Co musíte opravovat nejčastěji? 

pan Školník: Asi zásuvky, světla, záchody . . .  

Hanka: Máte domácího mazlíčka? A pokud ano, jakého? 

pan Školník: Já nemám žádného domácího mazlíčka. 

Hanka: Kolik kilo cukroví jste snědl o Vánocích? 

pan Školník: Žádné! Já nejím cukroví! 

Hanka: Vážně? 

pan Školník: Vážně! (☺ smějeme se, pozn. redakce) 

Hanka: Co rád děláte ve volném čase? 

pan Školník: Sportuji. Rád bruslím, jezdím na kole. 

Hanka: Jaké předměty byly Vaše oblíbené? 

pan Školník: Mezi oblíbené patřily – tělocvik a technické předměty. 

Hanka: Máte děti? 

pan Školník: Ano, mám dvě. 

Hanka: Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně? 

pan Školník: Asi svíčková! 

Hanka: Když jste byl malý, dostal jste někdy ve škole ředitelskou důtku? 

pan Školník: Ne. 

Hanka: Tak to bylo všechno, moc děkujeme za rozhovor. 

         Hanka Weissbroová a Natálka Tutková 

 



Anketa 

 Velikonoce jsou za dveřmi, a tak naše redaktorky byly na průzkum mezi učiteli. Jste také zvědaví, co 
nám na sebe prozradili? 

Co se Vám vybaví, když se řekne „Velikonoce“? 

p. uč. Slavíková Martina Beránek, vajíčka 

p. uč. Opočenská Lenka Jaro, sluníčko, žlutá barva 

p. uč. Hlisnikowská Renáta Jaro, sluníčko, kraslice 

p. uč. Klodová Yveta Čokoládová vajíčka 

p. uč. Zaorálková Lenka Výprask, sluníčko, beránek, kraslice 

p. uč. Vařeková Anna sluníčko 

p. uč. Nováková Kraslice, pomlázka 

p. uč. Šindelová Jana Čokoládové vajíčko 

p. uč. Travinská Lenka jaro 

p. uč. Uhrová Markéta Volno s rodinou, sluníčko, dobrá nálada 

p. uč. Chybová Leona Pomlázka, kraslice, jaro 

p. uč. Harenčíková Jana jaro 

p. uč. Rusnoková Ivona Malované vejce 

p. uč. Prokopová Petra pomlázka 

p. uč. Bogyi Martin kraslice 

p. uč. Sýkorová Renáta pomlázka 

p. uč. Folvarčná Hana kraslice 

p. uč. Surmová Anna Svátky jara 

p. uč. Richterová Martina šmigrust 

p. uč. Kubalová Klára vajíčka 

p. uč. Pavlicová Táňa Svátek jara 

p. uč. Celtová Dagmar výprask 

p. uč. Straka Jan pomlázka 

p. uč. Novotný Robert jaro 



p. uč. Krstovská Květa Velikonoční vajíčka 

p. uč. Glogerová Ludmila kraslice 

p. uč. Musiol Radek Pomlázka, vajíčka 

p. uč. Chlustová Hana Pomlázka, jaro, kraslice 

p. uč. Svobodová Andrea Voda, jaro, karabáč 

p. uč. Sikorová Jana Vajíčka, zlatý déšť, sluníčko 

p. uč. Vnoučková Vlasta Tradice, velikonoční svátek 

p. uč. Hellali Šárka Pomlázka, klobásy zapečené v chlebu 

p. uč. Gryžbonová Žaneta Vajíčka, beránek, pomlázka, voňavky 

p. uč. Záleská Šárka Smích, jaro, radost 

 

Dozvídáme se nové věci . . .   

     

Oblíbené psí rasy našich redaktorů: 

Francouzský buldoček 

Je to typický pes do městských bytů. Nemá rád 
horko, ale ani chladné nebo vlhké počasí mu nedělá 
dobře. Tento hravý, citlivý pes je šťastný v přítomnosti 
členů rodiny a velmi rád se mazlí. Miluje děti a bez problémů snáší přítomnost jiných zvířat v domácnosti. 
Kvůli krátké dýchací trubici je u buldočků časté chrápání a chrochtání. Má veselou a přátelskou povahu. 
Prakticky neštěká a je velmi klidný. 

 

Zlatý retrívr 

 Zlatý retrívr je plemeno psů vyšlechtěné ve 
Velké Británii, je obecně klidný, přátelský a 
vyhledávající společnost lidí a jiných psů pro své 
rozpustilé hry, které ho baví v každém věku. Má dobré 
plavecké schopnosti a hustou nepromokavou srst, což je 
plně využito při lovu kachen či jiného vodního ptactva. 
Jedná se o psa, který se vyznačuje velkou ochotou 
pomáhat lidem, a proto se také využívá jako 
canisterapeutický, vodící nebo asistenční pes. V 
průměru se dožívá 10 až 12 let.  

 



Yorkšírský teriér 

Povahově je jorkšírský teriér velice 
temperamentní, energický, rázný a nebojácný. I přes svůj 
malý vzrůst je to ostrý, odvážný a ostražitý pes, projevuje 
se hlasem a štěkotem. K neznámým lidem se chová 
poněkud nedůvěřivě a odtažitě, ale vůči svému majiteli je 
loajální. Přestože patří mezi nejmenší psí plemena světa, 
miluje pohyb a dovádění, a proto je i vhodným 
účastníkem závodů agility a jiných psích sportů. 

 

 

Bígl 

Bígl je přirozeně učenlivý a většinou pracuje a cvičí s radostí. Je 
nutné si uvědomit, že bígl je loveckým psem, po staletí chovaným pro 
práci honiče. Ve volné přírodě proto od něj nemůžeme očekávat 
bezmeznou poslušnost ovčáckého psa. Dostane-li se na čerstvou 
stopu zvěře, pravděpodobně zapomene na své dobré vychování a 
veškeré snahy o přivolání či pronásledování psa jsou většinou 
odsouzeny k neúspěchu. 

 

Maltézský psík 

Maltézký psík je plemeno, které pochází z okolí ostrova Malta. Maltézáček je milý a oddaný pes, 
citlivý, jemný, hravý a roztomilý. Jednoduše řečeno – ideální pes do bytu a k dětem. Stejně jako u jiných 
plemen se i u něj můžeme setkat s velice temperamentními jedinci, kteří se v kombinaci s nedostatečnou 
výchovou a nejasnou hierarchií v domácnosti mohou stát až agresivními ( nijak se tedy neliší od jiných psů). 
Zdá se, že obvykle jsou poddanější fenky, zatímco psi mohou mít tendenci zaujímat v rodinné smečce první 
místo. 

       

 

 

 

 

 

 

        Všichni redaktoři 



Vaříme s Anetkou  

Máte chuť na něco slaného? Anetka si pro vás připravila dva velmi dobré recepty. V redakci jsme 
tyto kulinářské výtvory měli možnost ochutnat a byly opravdu výtečné! 
 
 
 
Toastové chlebíčky – co 
budeme potřebovat (na 4 
porce): 
 
8 ks toastového chleba 
kečup 
šunka  
trvanlivý salám 
1 rajče  
4 vajíčka 
strouhaný sýr 
sůl 
pepř 
 
Postup: 

Čtyři kusy chleba necháme celé a ze zbylých vykrojíme opatrně vnitřek, aby vzniklo okno. Celý toast 
namažeme kečupem. Přidáme na něj šunku, trvanlivý salám, rajče a přikryjeme vykrojeným toastovým 
chlebem. Na plech dáme pečící papír a opatrně položíme připravené chlebíčky. Do každého okýnka v 
chlebíčku rozbijeme jedno vajíčko. Podle chuti osolíme nebo opepříme a dáme péct. Jakmile je vajíčko 
téměř upečené (není tekuté), přidáme trochu strouhaného sýra a ještě chvíli dopékáme. 

 
 
 

 
Sýrové tyčinky 
 
Potřebujeme: 
 
listové těsto 
paprika (sladká, pálivá, uzená) 
strouhaný sýr 
sůl, kmín, sezamové semínka, 
koření podle chuti  
vejce na potření  
 

Postup: 
Rozválíme listové těsto do obdélníkového tvaru. Polovinu těsta posypeme paprikou, kterou máte rádi 

a strouhaným sýrem. Těsto přeložíme na sebe. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a podle potřeby posypeme 
solí, kmínem, sezamovými semínky nebo kořením (třeba grilovací). Těsto několikrát překroutíme a dáme na 
plech vyložený pečícím papírem. Pečeme dozlatova. 
 

Dobrou chuť přeje Anetka Odkorková 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben 2019 

5. číslo 

 

 

 



Slovo úvodem 

A jsme zase tady! 

 Právě držíte nejnovější číslo našeho školního časopisu, kde jsme pro Vás připravili další zajímavé 
články. Naše redakce zažila po Vánocích další zemětřesení a opět změnila své složení. Odešly nám holky 
„šesťačky“, a tak jsme se rozhodli vybrat další členy na doplnění našeho týmu.   

 Na tomto čísle se podíleli tito členové: 

Hanka Weissbrodová, Sára Kozová, Natálie Tutková, Roman Fries, Anetka Odkorková, Veronika 
Kovaříková. 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené s naším časopisem v ruce.       Vaše redakce. 

 

Blíží se Velikonoce . . .aneb co symbolizují některé tradice? 

 Jidášky 

Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly Jidáše – zvláštně 
tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na 
apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct 
mazanec, zkuste Jidášky nebo malé mazance. Obojí je 
pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující 
provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš 
oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto 
zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro 
potěšení. 

Pomlázka 

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si 
měli plést z proutků pomlázku. Ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro 
každou ženu. Pro každou ženu to v minulých letech byla čest a všechny pak měly naději, že nakonec najdou 
svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna 
za omlazení znamená symbol 
života a vzkříšení. 

Pomlázka se plete obvykle ze šesti 
až dvanácti proutků převážně z vrbového 
proutí. Pentličky jsou buď povinností 
mládence, nebo odměnou za 
„vyšlehání“. Koledníci si pak mohou získané pentle porovnávat a chlubit se jimi. Po celodenním šlehání 
bývá pomlázka často polámaná, ale pokud je pletená z čerstvého proutí, může se vsadit do země, kde 
zakoření a vyrostou z ní další vrbové proutky. 

Někdy se šlehání doprovází tzv. „šmigrustem“. To znamená polévání dívek studenou vodou jako 
součást omlazení. 

 



Velikonoční Beránek 

V křesťanské tradici je beránek 
vykreslen jako mírné, poslušné stvoření 
ztělesňuje samotného Ježíše Krista, kterého 
obětoval Bůh za spásu lidstva. Beránek, jako 
mládě, je také symbolem všech mláďat, 
představuje počátek nového života. 
Symbolizuje také koloběh života, zázrak 
stvoření a probouzející se jaro. 

V dnešní době se už lidé příliš 
nezamýšlejí nad původem jednotlivých 
symbolů. Beránka vnímají spíše už jen jako 
„značku“ Velikonoc, podobně jako vánočku 
na Vánoce. A až budete na Velikonoční pondělí tuto dobrotu krájet ke snídani, vzpomeňte si, co vlastně 
znamená. 

 

Jarní pranostiky 

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

Duben hojný vodou, říjen pivem.  

Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.  

Dubnové sněhy pole mrví.  

Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu 
přístup řádný. 

           Veronika Kovaříková 

Smějeme se s Romanem . . .  

  Sejdou se dva chlapci. První má krásný 
kožich a ten druhý říká: „Kde jsi vzal ten 
kožich?“ A ten první mu odpoví: „Šel jsem k 
jeskyni a zahoukal, potom vyšel medvěd. Já 
ho praštil klackem a z něj mám ten kožich.“ 
  Druhý den se sejdou a ten druhý je 
celý zasádrovaný. První se ho ptá: „Kde jsi k 
tomu přišel?“ A ten druhý mu říká: „Šel jsem 
k jeskyni, zahoukal a tam to zahoukalo taky... 
a vyjel vlak.“ 

Pepíček: „Tati, umíš psát potmě?“ Táta: „Ano, proč?“ Pepíček: „Tak mi prosím podepiš žákovskou knížku.“ 

Roman Fries 



Rozhovor . . . s panem Školníkem Karlem Malurkem ☺ 

Hanka: Dobrý den, 

pan Školník: Dobrý den, děvčata! 

Hanka: Máme na Vás pár záludných otázek! Jaké nářadí 
používáte nejčastěji? 

pan Školník: Já bych řekl, že úplně všechno, je to různé. . 
.šroubovák, kleště, kladivo. 

Hanka: A co například nerad opravujete?  

pan Školník: Asi to, co děti hodně zničí.  

Hanka:Co musíte opravovat nejčastěji? 

pan Školník: Asi zásuvky, světla, záchody . . .  

Hanka: Máte domácího mazlíčka? A pokud ano, jakého? 

pan Školník: Já nemám žádného domácího mazlíčka. 

Hanka: Kolik kilo cukroví jste snědl o Vánocích? 

pan Školník: Žádné! Já nejím cukroví! 

Hanka: Vážně? 

pan Školník: Vážně! (☺ smějeme se, pozn. redakce) 

Hanka: Co rád děláte ve volném čase? 

pan Školník: Sportuji. Rád bruslím, jezdím na kole. 

Hanka: Jaké předměty byly Vaše oblíbené? 

pan Školník: Mezi oblíbené patřily – tělocvik a technické předměty. 

Hanka: Máte děti? 

pan Školník: Ano, mám dvě. 

Hanka: Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně? 

pan Školník: Asi svíčková! 

Hanka: Když jste byl malý, dostal jste někdy ve škole ředitelskou důtku? 

pan Školník: Ne. 

Hanka: Tak to bylo všechno, moc děkujeme za rozhovor. 

         Hanka Weissbroová a Natálka Tutková 

 



Anketa 

 Velikonoce jsou za dveřmi, a tak naše redaktorky byly na průzkum mezi učiteli. Jste také zvědaví, co 
nám na sebe prozradili? 

Co se Vám vybaví, když se řekne „Velikonoce“? 

p. uč. Slavíková Martina Beránek, vajíčka 

p. uč. Opočenská Lenka Jaro, sluníčko, žlutá barva 

p. uč. Hlisnikowská Renáta Jaro, sluníčko, kraslice 

p. uč. Klodová Yveta Čokoládová vajíčka 

p. uč. Zaorálková Lenka Výprask, sluníčko, beránek, kraslice 

p. uč. Vařeková Anna sluníčko 

p. uč. Nováková Kraslice, pomlázka 

p. uč. Šindelová Jana Čokoládové vajíčko 

p. uč. Travinská Lenka jaro 

p. uč. Uhrová Markéta Volno s rodinou, sluníčko, dobrá nálada 

p. uč. Chybová Leona Pomlázka, kraslice, jaro 

p. uč. Harenčíková Jana jaro 

p. uč. Rusnoková Ivona Malované vejce 

p. uč. Prokopová Petra pomlázka 

p. uč. Bogyi Martin kraslice 

p. uč. Sýkorová Renáta pomlázka 

p. uč. Folvarčná Hana kraslice 

p. uč. Surmová Anna Svátky jara 

p. uč. Richterová Martina šmigrust 

p. uč. Kubalová Klára vajíčka 

p. uč. Pavlicová Táňa Svátek jara 

p. uč. Celtová Dagmar výprask 

p. uč. Straka Jan pomlázka 

p. uč. Novotný Robert jaro 



p. uč. Krstovská Květa Velikonoční vajíčka 

p. uč. Glogerová Ludmila kraslice 

p. uč. Musiol Radek Pomlázka, vajíčka 

p. uč. Chlustová Hana Pomlázka, jaro, kraslice 

p. uč. Svobodová Andrea Voda, jaro, karabáč 

p. uč. Sikorová Jana Vajíčka, zlatý déšť, sluníčko 

p. uč. Vnoučková Vlasta Tradice, velikonoční svátek 

p. uč. Hellali Šárka Pomlázka, klobásy zapečené v chlebu 

p. uč. Gryžbonová Žaneta Vajíčka, beránek, pomlázka, voňavky 

p. uč. Záleská Šárka Smích, jaro, radost 

 

Dozvídáme se nové věci . . .   

     

Oblíbené psí rasy našich redaktorů: 

Francouzský buldoček 

Je to typický pes do městských bytů. Nemá rád 
horko, ale ani chladné nebo vlhké počasí mu nedělá 
dobře. Tento hravý, citlivý pes je šťastný v přítomnosti 
členů rodiny a velmi rád se mazlí. Miluje děti a bez problémů snáší přítomnost jiných zvířat v domácnosti. 
Kvůli krátké dýchací trubici je u buldočků časté chrápání a chrochtání. Má veselou a přátelskou povahu. 
Prakticky neštěká a je velmi klidný. 

 

Zlatý retrívr 

 Zlatý retrívr je plemeno psů vyšlechtěné ve 
Velké Británii, je obecně klidný, přátelský a 
vyhledávající společnost lidí a jiných psů pro své 
rozpustilé hry, které ho baví v každém věku. Má dobré 
plavecké schopnosti a hustou nepromokavou srst, což je 
plně využito při lovu kachen či jiného vodního ptactva. 
Jedná se o psa, který se vyznačuje velkou ochotou 
pomáhat lidem, a proto se také využívá jako 
canisterapeutický, vodící nebo asistenční pes. V 
průměru se dožívá 10 až 12 let.  

 



Yorkšírský teriér 

Povahově je jorkšírský teriér velice 
temperamentní, energický, rázný a nebojácný. I přes svůj 
malý vzrůst je to ostrý, odvážný a ostražitý pes, projevuje 
se hlasem a štěkotem. K neznámým lidem se chová 
poněkud nedůvěřivě a odtažitě, ale vůči svému majiteli je 
loajální. Přestože patří mezi nejmenší psí plemena světa, 
miluje pohyb a dovádění, a proto je i vhodným 
účastníkem závodů agility a jiných psích sportů. 

 

 

Bígl 

Bígl je přirozeně učenlivý a většinou pracuje a cvičí s radostí. Je 
nutné si uvědomit, že bígl je loveckým psem, po staletí chovaným pro 
práci honiče. Ve volné přírodě proto od něj nemůžeme očekávat 
bezmeznou poslušnost ovčáckého psa. Dostane-li se na čerstvou 
stopu zvěře, pravděpodobně zapomene na své dobré vychování a 
veškeré snahy o přivolání či pronásledování psa jsou většinou 
odsouzeny k neúspěchu. 

 

Maltézský psík 

Maltézký psík je plemeno, které pochází z okolí ostrova Malta. Maltézáček je milý a oddaný pes, 
citlivý, jemný, hravý a roztomilý. Jednoduše řečeno – ideální pes do bytu a k dětem. Stejně jako u jiných 
plemen se i u něj můžeme setkat s velice temperamentními jedinci, kteří se v kombinaci s nedostatečnou 
výchovou a nejasnou hierarchií v domácnosti mohou stát až agresivními ( nijak se tedy neliší od jiných psů). 
Zdá se, že obvykle jsou poddanější fenky, zatímco psi mohou mít tendenci zaujímat v rodinné smečce první 
místo. 

       

 

 

 

 

 

 

        Všichni redaktoři 



Vaříme s Anetkou  

Máte chuť na něco slaného? Anetka si pro vás připravila dva velmi dobré recepty. V redakci jsme 
tyto kulinářské výtvory měli možnost ochutnat a byly opravdu výtečné! 
 
 
 
Toastové chlebíčky – co 
budeme potřebovat (na 4 
porce): 
 
8 ks toastového chleba 
kečup 
šunka  
trvanlivý salám 
1 rajče  
4 vajíčka 
strouhaný sýr 
sůl 
pepř 
 
Postup: 

Čtyři kusy chleba necháme celé a ze zbylých vykrojíme opatrně vnitřek, aby vzniklo okno. Celý toast 
namažeme kečupem. Přidáme na něj šunku, trvanlivý salám, rajče a přikryjeme vykrojeným toastovým 
chlebem. Na plech dáme pečící papír a opatrně položíme připravené chlebíčky. Do každého okýnka v 
chlebíčku rozbijeme jedno vajíčko. Podle chuti osolíme nebo opepříme a dáme péct. Jakmile je vajíčko 
téměř upečené (není tekuté), přidáme trochu strouhaného sýra a ještě chvíli dopékáme. 

 
 
 

 
Sýrové tyčinky 
 
Potřebujeme: 
 
listové těsto 
paprika (sladká, pálivá, uzená) 
strouhaný sýr 
sůl, kmín, sezamové semínka, 
koření podle chuti  
vejce na potření  
 

Postup: 
Rozválíme listové těsto do obdélníkového tvaru. Polovinu těsta posypeme paprikou, kterou máte rádi 

a strouhaným sýrem. Těsto přeložíme na sebe. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a podle potřeby posypeme 
solí, kmínem, sezamovými semínky nebo kořením (třeba grilovací). Těsto několikrát překroutíme a dáme na 
plech vyložený pečícím papírem. Pečeme dozlatova. 
 

Dobrou chuť přeje Anetka Odkorková 
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5. číslo 

 

 

 



Slovo úvodem 

A jsme zase tady! 

 Právě držíte nejnovější číslo našeho školního časopisu, kde jsme pro Vás připravili další zajímavé 
články. Naše redakce zažila po Vánocích další zemětřesení a opět změnila své složení. Odešly nám holky 
„šesťačky“, a tak jsme se rozhodli vybrat další členy na doplnění našeho týmu.   

 Na tomto čísle se podíleli tito členové: 

Hanka Weissbrodová, Sára Kozová, Natálie Tutková, Roman Fries, Anetka Odkorková, Veronika 
Kovaříková. 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené s naším časopisem v ruce.       Vaše redakce. 

 

Blíží se Velikonoce . . .aneb co symbolizují některé tradice? 

 Jidášky 

Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly Jidáše – zvláštně 
tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na 
apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct 
mazanec, zkuste Jidášky nebo malé mazance. Obojí je 
pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující 
provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš 
oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto 
zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro 
potěšení. 

Pomlázka 

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si 
měli plést z proutků pomlázku. Ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro 
každou ženu. Pro každou ženu to v minulých letech byla čest a všechny pak měly naději, že nakonec najdou 
svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna 
za omlazení znamená symbol 
života a vzkříšení. 

Pomlázka se plete obvykle ze šesti 
až dvanácti proutků převážně z vrbového 
proutí. Pentličky jsou buď povinností 
mládence, nebo odměnou za 
„vyšlehání“. Koledníci si pak mohou získané pentle porovnávat a chlubit se jimi. Po celodenním šlehání 
bývá pomlázka často polámaná, ale pokud je pletená z čerstvého proutí, může se vsadit do země, kde 
zakoření a vyrostou z ní další vrbové proutky. 

Někdy se šlehání doprovází tzv. „šmigrustem“. To znamená polévání dívek studenou vodou jako 
součást omlazení. 

 



Velikonoční Beránek 

V křesťanské tradici je beránek 
vykreslen jako mírné, poslušné stvoření 
ztělesňuje samotného Ježíše Krista, kterého 
obětoval Bůh za spásu lidstva. Beránek, jako 
mládě, je také symbolem všech mláďat, 
představuje počátek nového života. 
Symbolizuje také koloběh života, zázrak 
stvoření a probouzející se jaro. 

V dnešní době se už lidé příliš 
nezamýšlejí nad původem jednotlivých 
symbolů. Beránka vnímají spíše už jen jako 
„značku“ Velikonoc, podobně jako vánočku 
na Vánoce. A až budete na Velikonoční pondělí tuto dobrotu krájet ke snídani, vzpomeňte si, co vlastně 
znamená. 

 

Jarní pranostiky 

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

Duben hojný vodou, říjen pivem.  

Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.  

Dubnové sněhy pole mrví.  

Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu 
přístup řádný. 

           Veronika Kovaříková 

Smějeme se s Romanem . . .  

  Sejdou se dva chlapci. První má krásný 
kožich a ten druhý říká: „Kde jsi vzal ten 
kožich?“ A ten první mu odpoví: „Šel jsem k 
jeskyni a zahoukal, potom vyšel medvěd. Já 
ho praštil klackem a z něj mám ten kožich.“ 
  Druhý den se sejdou a ten druhý je 
celý zasádrovaný. První se ho ptá: „Kde jsi k 
tomu přišel?“ A ten druhý mu říká: „Šel jsem 
k jeskyni, zahoukal a tam to zahoukalo taky... 
a vyjel vlak.“ 

Pepíček: „Tati, umíš psát potmě?“ Táta: „Ano, proč?“ Pepíček: „Tak mi prosím podepiš žákovskou knížku.“ 

Roman Fries 



Rozhovor . . . s panem Školníkem Karlem Malurkem ☺ 

Hanka: Dobrý den, 

pan Školník: Dobrý den, děvčata! 

Hanka: Máme na Vás pár záludných otázek! Jaké nářadí 
používáte nejčastěji? 

pan Školník: Já bych řekl, že úplně všechno, je to různé. . 
.šroubovák, kleště, kladivo. 

Hanka: A co například nerad opravujete?  

pan Školník: Asi to, co děti hodně zničí.  

Hanka:Co musíte opravovat nejčastěji? 

pan Školník: Asi zásuvky, světla, záchody . . .  

Hanka: Máte domácího mazlíčka? A pokud ano, jakého? 

pan Školník: Já nemám žádného domácího mazlíčka. 

Hanka: Kolik kilo cukroví jste snědl o Vánocích? 

pan Školník: Žádné! Já nejím cukroví! 

Hanka: Vážně? 

pan Školník: Vážně! (☺ smějeme se, pozn. redakce) 

Hanka: Co rád děláte ve volném čase? 

pan Školník: Sportuji. Rád bruslím, jezdím na kole. 

Hanka: Jaké předměty byly Vaše oblíbené? 

pan Školník: Mezi oblíbené patřily – tělocvik a technické předměty. 

Hanka: Máte děti? 

pan Školník: Ano, mám dvě. 

Hanka: Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně? 

pan Školník: Asi svíčková! 

Hanka: Když jste byl malý, dostal jste někdy ve škole ředitelskou důtku? 

pan Školník: Ne. 

Hanka: Tak to bylo všechno, moc děkujeme za rozhovor. 

         Hanka Weissbroová a Natálka Tutková 

 



Anketa 

 Velikonoce jsou za dveřmi, a tak naše redaktorky byly na průzkum mezi učiteli. Jste také zvědaví, co 
nám na sebe prozradili? 

Co se Vám vybaví, když se řekne „Velikonoce“? 

p. uč. Slavíková Martina Beránek, vajíčka 

p. uč. Opočenská Lenka Jaro, sluníčko, žlutá barva 

p. uč. Hlisnikowská Renáta Jaro, sluníčko, kraslice 

p. uč. Klodová Yveta Čokoládová vajíčka 

p. uč. Zaorálková Lenka Výprask, sluníčko, beránek, kraslice 

p. uč. Vařeková Anna sluníčko 

p. uč. Nováková Kraslice, pomlázka 

p. uč. Šindelová Jana Čokoládové vajíčko 

p. uč. Travinská Lenka jaro 

p. uč. Uhrová Markéta Volno s rodinou, sluníčko, dobrá nálada 

p. uč. Chybová Leona Pomlázka, kraslice, jaro 

p. uč. Harenčíková Jana jaro 

p. uč. Rusnoková Ivona Malované vejce 

p. uč. Prokopová Petra pomlázka 

p. uč. Bogyi Martin kraslice 

p. uč. Sýkorová Renáta pomlázka 

p. uč. Folvarčná Hana kraslice 

p. uč. Surmová Anna Svátky jara 

p. uč. Richterová Martina šmigrust 

p. uč. Kubalová Klára vajíčka 

p. uč. Pavlicová Táňa Svátek jara 

p. uč. Celtová Dagmar výprask 

p. uč. Straka Jan pomlázka 

p. uč. Novotný Robert jaro 



p. uč. Krstovská Květa Velikonoční vajíčka 

p. uč. Glogerová Ludmila kraslice 

p. uč. Musiol Radek Pomlázka, vajíčka 

p. uč. Chlustová Hana Pomlázka, jaro, kraslice 

p. uč. Svobodová Andrea Voda, jaro, karabáč 

p. uč. Sikorová Jana Vajíčka, zlatý déšť, sluníčko 

p. uč. Vnoučková Vlasta Tradice, velikonoční svátek 

p. uč. Hellali Šárka Pomlázka, klobásy zapečené v chlebu 

p. uč. Gryžbonová Žaneta Vajíčka, beránek, pomlázka, voňavky 

p. uč. Záleská Šárka Smích, jaro, radost 

 

Dozvídáme se nové věci . . .   

     

Oblíbené psí rasy našich redaktorů: 

Francouzský buldoček 

Je to typický pes do městských bytů. Nemá rád 
horko, ale ani chladné nebo vlhké počasí mu nedělá 
dobře. Tento hravý, citlivý pes je šťastný v přítomnosti 
členů rodiny a velmi rád se mazlí. Miluje děti a bez problémů snáší přítomnost jiných zvířat v domácnosti. 
Kvůli krátké dýchací trubici je u buldočků časté chrápání a chrochtání. Má veselou a přátelskou povahu. 
Prakticky neštěká a je velmi klidný. 

 

Zlatý retrívr 

 Zlatý retrívr je plemeno psů vyšlechtěné ve 
Velké Británii, je obecně klidný, přátelský a 
vyhledávající společnost lidí a jiných psů pro své 
rozpustilé hry, které ho baví v každém věku. Má dobré 
plavecké schopnosti a hustou nepromokavou srst, což je 
plně využito při lovu kachen či jiného vodního ptactva. 
Jedná se o psa, který se vyznačuje velkou ochotou 
pomáhat lidem, a proto se také využívá jako 
canisterapeutický, vodící nebo asistenční pes. V 
průměru se dožívá 10 až 12 let.  

 



Yorkšírský teriér 

Povahově je jorkšírský teriér velice 
temperamentní, energický, rázný a nebojácný. I přes svůj 
malý vzrůst je to ostrý, odvážný a ostražitý pes, projevuje 
se hlasem a štěkotem. K neznámým lidem se chová 
poněkud nedůvěřivě a odtažitě, ale vůči svému majiteli je 
loajální. Přestože patří mezi nejmenší psí plemena světa, 
miluje pohyb a dovádění, a proto je i vhodným 
účastníkem závodů agility a jiných psích sportů. 

 

 

Bígl 

Bígl je přirozeně učenlivý a většinou pracuje a cvičí s radostí. Je 
nutné si uvědomit, že bígl je loveckým psem, po staletí chovaným pro 
práci honiče. Ve volné přírodě proto od něj nemůžeme očekávat 
bezmeznou poslušnost ovčáckého psa. Dostane-li se na čerstvou 
stopu zvěře, pravděpodobně zapomene na své dobré vychování a 
veškeré snahy o přivolání či pronásledování psa jsou většinou 
odsouzeny k neúspěchu. 

 

Maltézský psík 

Maltézký psík je plemeno, které pochází z okolí ostrova Malta. Maltézáček je milý a oddaný pes, 
citlivý, jemný, hravý a roztomilý. Jednoduše řečeno – ideální pes do bytu a k dětem. Stejně jako u jiných 
plemen se i u něj můžeme setkat s velice temperamentními jedinci, kteří se v kombinaci s nedostatečnou 
výchovou a nejasnou hierarchií v domácnosti mohou stát až agresivními ( nijak se tedy neliší od jiných psů). 
Zdá se, že obvykle jsou poddanější fenky, zatímco psi mohou mít tendenci zaujímat v rodinné smečce první 
místo. 

       

 

 

 

 

 

 

        Všichni redaktoři 



Vaříme s Anetkou  

Máte chuť na něco slaného? Anetka si pro vás připravila dva velmi dobré recepty. V redakci jsme 
tyto kulinářské výtvory měli možnost ochutnat a byly opravdu výtečné! 
 
 
 
Toastové chlebíčky – co 
budeme potřebovat (na 4 
porce): 
 
8 ks toastového chleba 
kečup 
šunka  
trvanlivý salám 
1 rajče  
4 vajíčka 
strouhaný sýr 
sůl 
pepř 
 
Postup: 

Čtyři kusy chleba necháme celé a ze zbylých vykrojíme opatrně vnitřek, aby vzniklo okno. Celý toast 
namažeme kečupem. Přidáme na něj šunku, trvanlivý salám, rajče a přikryjeme vykrojeným toastovým 
chlebem. Na plech dáme pečící papír a opatrně položíme připravené chlebíčky. Do každého okýnka v 
chlebíčku rozbijeme jedno vajíčko. Podle chuti osolíme nebo opepříme a dáme péct. Jakmile je vajíčko 
téměř upečené (není tekuté), přidáme trochu strouhaného sýra a ještě chvíli dopékáme. 

 
 
 

 
Sýrové tyčinky 
 
Potřebujeme: 
 
listové těsto 
paprika (sladká, pálivá, uzená) 
strouhaný sýr 
sůl, kmín, sezamové semínka, 
koření podle chuti  
vejce na potření  
 

Postup: 
Rozválíme listové těsto do obdélníkového tvaru. Polovinu těsta posypeme paprikou, kterou máte rádi 

a strouhaným sýrem. Těsto přeložíme na sebe. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a podle potřeby posypeme 
solí, kmínem, sezamovými semínky nebo kořením (třeba grilovací). Těsto několikrát překroutíme a dáme na 
plech vyložený pečícím papírem. Pečeme dozlatova. 
 

Dobrou chuť přeje Anetka Odkorková 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben 2019 

5. číslo 

 

 

 



Slovo úvodem 

A jsme zase tady! 

 Právě držíte nejnovější číslo našeho školního časopisu, kde jsme pro Vás připravili další zajímavé 
články. Naše redakce zažila po Vánocích další zemětřesení a opět změnila své složení. Odešly nám holky 
„šesťačky“, a tak jsme se rozhodli vybrat další členy na doplnění našeho týmu.   

 Na tomto čísle se podíleli tito členové: 

Hanka Weissbrodová, Sára Kozová, Natálie Tutková, Roman Fries, Anetka Odkorková, Veronika 
Kovaříková. 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené s naším časopisem v ruce.       Vaše redakce. 

 

Blíží se Velikonoce . . .aneb co symbolizují některé tradice? 

 Jidášky 

Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly Jidáše – zvláštně 
tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na 
apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct 
mazanec, zkuste Jidášky nebo malé mazance. Obojí je 
pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující 
provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš 
oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto 
zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro 
potěšení. 

Pomlázka 

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si 
měli plést z proutků pomlázku. Ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro 
každou ženu. Pro každou ženu to v minulých letech byla čest a všechny pak měly naději, že nakonec najdou 
svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna 
za omlazení znamená symbol 
života a vzkříšení. 

Pomlázka se plete obvykle ze šesti 
až dvanácti proutků převážně z vrbového 
proutí. Pentličky jsou buď povinností 
mládence, nebo odměnou za 
„vyšlehání“. Koledníci si pak mohou získané pentle porovnávat a chlubit se jimi. Po celodenním šlehání 
bývá pomlázka často polámaná, ale pokud je pletená z čerstvého proutí, může se vsadit do země, kde 
zakoření a vyrostou z ní další vrbové proutky. 

Někdy se šlehání doprovází tzv. „šmigrustem“. To znamená polévání dívek studenou vodou jako 
součást omlazení. 

 



Velikonoční Beránek 

V křesťanské tradici je beránek 
vykreslen jako mírné, poslušné stvoření 
ztělesňuje samotného Ježíše Krista, kterého 
obětoval Bůh za spásu lidstva. Beránek, jako 
mládě, je také symbolem všech mláďat, 
představuje počátek nového života. 
Symbolizuje také koloběh života, zázrak 
stvoření a probouzející se jaro. 

V dnešní době se už lidé příliš 
nezamýšlejí nad původem jednotlivých 
symbolů. Beránka vnímají spíše už jen jako 
„značku“ Velikonoc, podobně jako vánočku 
na Vánoce. A až budete na Velikonoční pondělí tuto dobrotu krájet ke snídani, vzpomeňte si, co vlastně 
znamená. 

 

Jarní pranostiky 

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

Duben hojný vodou, říjen pivem.  

Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.  

Dubnové sněhy pole mrví.  

Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu 
přístup řádný. 

           Veronika Kovaříková 

Smějeme se s Romanem . . .  

  Sejdou se dva chlapci. První má krásný 
kožich a ten druhý říká: „Kde jsi vzal ten 
kožich?“ A ten první mu odpoví: „Šel jsem k 
jeskyni a zahoukal, potom vyšel medvěd. Já 
ho praštil klackem a z něj mám ten kožich.“ 
  Druhý den se sejdou a ten druhý je 
celý zasádrovaný. První se ho ptá: „Kde jsi k 
tomu přišel?“ A ten druhý mu říká: „Šel jsem 
k jeskyni, zahoukal a tam to zahoukalo taky... 
a vyjel vlak.“ 

Pepíček: „Tati, umíš psát potmě?“ Táta: „Ano, proč?“ Pepíček: „Tak mi prosím podepiš žákovskou knížku.“ 

Roman Fries 



Rozhovor . . . s panem Školníkem Karlem Malurkem ☺ 

Hanka: Dobrý den, 

pan Školník: Dobrý den, děvčata! 

Hanka: Máme na Vás pár záludných otázek! Jaké nářadí 
používáte nejčastěji? 

pan Školník: Já bych řekl, že úplně všechno, je to různé. . 
.šroubovák, kleště, kladivo. 

Hanka: A co například nerad opravujete?  

pan Školník: Asi to, co děti hodně zničí.  

Hanka:Co musíte opravovat nejčastěji? 

pan Školník: Asi zásuvky, světla, záchody . . .  

Hanka: Máte domácího mazlíčka? A pokud ano, jakého? 

pan Školník: Já nemám žádného domácího mazlíčka. 

Hanka: Kolik kilo cukroví jste snědl o Vánocích? 

pan Školník: Žádné! Já nejím cukroví! 

Hanka: Vážně? 

pan Školník: Vážně! (☺ smějeme se, pozn. redakce) 

Hanka: Co rád děláte ve volném čase? 

pan Školník: Sportuji. Rád bruslím, jezdím na kole. 

Hanka: Jaké předměty byly Vaše oblíbené? 

pan Školník: Mezi oblíbené patřily – tělocvik a technické předměty. 

Hanka: Máte děti? 

pan Školník: Ano, mám dvě. 

Hanka: Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně? 

pan Školník: Asi svíčková! 

Hanka: Když jste byl malý, dostal jste někdy ve škole ředitelskou důtku? 

pan Školník: Ne. 

Hanka: Tak to bylo všechno, moc děkujeme za rozhovor. 

         Hanka Weissbroová a Natálka Tutková 

 



Anketa 

 Velikonoce jsou za dveřmi, a tak naše redaktorky byly na průzkum mezi učiteli. Jste také zvědaví, co 
nám na sebe prozradili? 

Co se Vám vybaví, když se řekne „Velikonoce“? 

p. uč. Slavíková Martina Beránek, vajíčka 

p. uč. Opočenská Lenka Jaro, sluníčko, žlutá barva 

p. uč. Hlisnikowská Renáta Jaro, sluníčko, kraslice 

p. uč. Klodová Yveta Čokoládová vajíčka 

p. uč. Zaorálková Lenka Výprask, sluníčko, beránek, kraslice 

p. uč. Vařeková Anna sluníčko 

p. uč. Nováková Kraslice, pomlázka 

p. uč. Šindelová Jana Čokoládové vajíčko 

p. uč. Travinská Lenka jaro 

p. uč. Uhrová Markéta Volno s rodinou, sluníčko, dobrá nálada 

p. uč. Chybová Leona Pomlázka, kraslice, jaro 

p. uč. Harenčíková Jana jaro 

p. uč. Rusnoková Ivona Malované vejce 

p. uč. Prokopová Petra pomlázka 

p. uč. Bogyi Martin kraslice 

p. uč. Sýkorová Renáta pomlázka 

p. uč. Folvarčná Hana kraslice 

p. uč. Surmová Anna Svátky jara 

p. uč. Richterová Martina šmigrust 

p. uč. Kubalová Klára vajíčka 

p. uč. Pavlicová Táňa Svátek jara 

p. uč. Celtová Dagmar výprask 

p. uč. Straka Jan pomlázka 

p. uč. Novotný Robert jaro 



p. uč. Krstovská Květa Velikonoční vajíčka 

p. uč. Glogerová Ludmila kraslice 

p. uč. Musiol Radek Pomlázka, vajíčka 

p. uč. Chlustová Hana Pomlázka, jaro, kraslice 

p. uč. Svobodová Andrea Voda, jaro, karabáč 

p. uč. Sikorová Jana Vajíčka, zlatý déšť, sluníčko 

p. uč. Vnoučková Vlasta Tradice, velikonoční svátek 

p. uč. Hellali Šárka Pomlázka, klobásy zapečené v chlebu 

p. uč. Gryžbonová Žaneta Vajíčka, beránek, pomlázka, voňavky 

p. uč. Záleská Šárka Smích, jaro, radost 

 

Dozvídáme se nové věci . . .   

     

Oblíbené psí rasy našich redaktorů: 

Francouzský buldoček 

Je to typický pes do městských bytů. Nemá rád 
horko, ale ani chladné nebo vlhké počasí mu nedělá 
dobře. Tento hravý, citlivý pes je šťastný v přítomnosti 
členů rodiny a velmi rád se mazlí. Miluje děti a bez problémů snáší přítomnost jiných zvířat v domácnosti. 
Kvůli krátké dýchací trubici je u buldočků časté chrápání a chrochtání. Má veselou a přátelskou povahu. 
Prakticky neštěká a je velmi klidný. 

 

Zlatý retrívr 

 Zlatý retrívr je plemeno psů vyšlechtěné ve 
Velké Británii, je obecně klidný, přátelský a 
vyhledávající společnost lidí a jiných psů pro své 
rozpustilé hry, které ho baví v každém věku. Má dobré 
plavecké schopnosti a hustou nepromokavou srst, což je 
plně využito při lovu kachen či jiného vodního ptactva. 
Jedná se o psa, který se vyznačuje velkou ochotou 
pomáhat lidem, a proto se také využívá jako 
canisterapeutický, vodící nebo asistenční pes. V 
průměru se dožívá 10 až 12 let.  

 



Yorkšírský teriér 

Povahově je jorkšírský teriér velice 
temperamentní, energický, rázný a nebojácný. I přes svůj 
malý vzrůst je to ostrý, odvážný a ostražitý pes, projevuje 
se hlasem a štěkotem. K neznámým lidem se chová 
poněkud nedůvěřivě a odtažitě, ale vůči svému majiteli je 
loajální. Přestože patří mezi nejmenší psí plemena světa, 
miluje pohyb a dovádění, a proto je i vhodným 
účastníkem závodů agility a jiných psích sportů. 

 

 

Bígl 

Bígl je přirozeně učenlivý a většinou pracuje a cvičí s radostí. Je 
nutné si uvědomit, že bígl je loveckým psem, po staletí chovaným pro 
práci honiče. Ve volné přírodě proto od něj nemůžeme očekávat 
bezmeznou poslušnost ovčáckého psa. Dostane-li se na čerstvou 
stopu zvěře, pravděpodobně zapomene na své dobré vychování a 
veškeré snahy o přivolání či pronásledování psa jsou většinou 
odsouzeny k neúspěchu. 

 

Maltézský psík 

Maltézký psík je plemeno, které pochází z okolí ostrova Malta. Maltézáček je milý a oddaný pes, 
citlivý, jemný, hravý a roztomilý. Jednoduše řečeno – ideální pes do bytu a k dětem. Stejně jako u jiných 
plemen se i u něj můžeme setkat s velice temperamentními jedinci, kteří se v kombinaci s nedostatečnou 
výchovou a nejasnou hierarchií v domácnosti mohou stát až agresivními ( nijak se tedy neliší od jiných psů). 
Zdá se, že obvykle jsou poddanější fenky, zatímco psi mohou mít tendenci zaujímat v rodinné smečce první 
místo. 

       

 

 

 

 

 

 

        Všichni redaktoři 



Vaříme s Anetkou  

Máte chuť na něco slaného? Anetka si pro vás připravila dva velmi dobré recepty. V redakci jsme 
tyto kulinářské výtvory měli možnost ochutnat a byly opravdu výtečné! 
 
 
 
Toastové chlebíčky – co 
budeme potřebovat (na 4 
porce): 
 
8 ks toastového chleba 
kečup 
šunka  
trvanlivý salám 
1 rajče  
4 vajíčka 
strouhaný sýr 
sůl 
pepř 
 
Postup: 

Čtyři kusy chleba necháme celé a ze zbylých vykrojíme opatrně vnitřek, aby vzniklo okno. Celý toast 
namažeme kečupem. Přidáme na něj šunku, trvanlivý salám, rajče a přikryjeme vykrojeným toastovým 
chlebem. Na plech dáme pečící papír a opatrně položíme připravené chlebíčky. Do každého okýnka v 
chlebíčku rozbijeme jedno vajíčko. Podle chuti osolíme nebo opepříme a dáme péct. Jakmile je vajíčko 
téměř upečené (není tekuté), přidáme trochu strouhaného sýra a ještě chvíli dopékáme. 

 
 
 

 
Sýrové tyčinky 
 
Potřebujeme: 
 
listové těsto 
paprika (sladká, pálivá, uzená) 
strouhaný sýr 
sůl, kmín, sezamové semínka, 
koření podle chuti  
vejce na potření  
 

Postup: 
Rozválíme listové těsto do obdélníkového tvaru. Polovinu těsta posypeme paprikou, kterou máte rádi 

a strouhaným sýrem. Těsto přeložíme na sebe. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a podle potřeby posypeme 
solí, kmínem, sezamovými semínky nebo kořením (třeba grilovací). Těsto několikrát překroutíme a dáme na 
plech vyložený pečícím papírem. Pečeme dozlatova. 
 

Dobrou chuť přeje Anetka Odkorková 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben 2019 

5. číslo 

 

 

 



Slovo úvodem 

A jsme zase tady! 

 Právě držíte nejnovější číslo našeho školního časopisu, kde jsme pro Vás připravili další zajímavé 
články. Naše redakce zažila po Vánocích další zemětřesení a opět změnila své složení. Odešly nám holky 
„šesťačky“, a tak jsme se rozhodli vybrat další členy na doplnění našeho týmu.   

 Na tomto čísle se podíleli tito členové: 

Hanka Weissbrodová, Sára Kozová, Natálie Tutková, Roman Fries, Anetka Odkorková, Veronika 
Kovaříková. 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené s naším časopisem v ruce.       Vaše redakce. 

 

Blíží se Velikonoce . . .aneb co symbolizují některé tradice? 

 Jidášky 

Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly Jidáše – zvláštně 
tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na 
apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct 
mazanec, zkuste Jidášky nebo malé mazance. Obojí je 
pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující 
provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš 
oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto 
zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro 
potěšení. 

Pomlázka 

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si 
měli plést z proutků pomlázku. Ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro 
každou ženu. Pro každou ženu to v minulých letech byla čest a všechny pak měly naději, že nakonec najdou 
svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna 
za omlazení znamená symbol 
života a vzkříšení. 

Pomlázka se plete obvykle ze šesti 
až dvanácti proutků převážně z vrbového 
proutí. Pentličky jsou buď povinností 
mládence, nebo odměnou za 
„vyšlehání“. Koledníci si pak mohou získané pentle porovnávat a chlubit se jimi. Po celodenním šlehání 
bývá pomlázka často polámaná, ale pokud je pletená z čerstvého proutí, může se vsadit do země, kde 
zakoření a vyrostou z ní další vrbové proutky. 

Někdy se šlehání doprovází tzv. „šmigrustem“. To znamená polévání dívek studenou vodou jako 
součást omlazení. 

 



Velikonoční Beránek 

V křesťanské tradici je beránek 
vykreslen jako mírné, poslušné stvoření 
ztělesňuje samotného Ježíše Krista, kterého 
obětoval Bůh za spásu lidstva. Beránek, jako 
mládě, je také symbolem všech mláďat, 
představuje počátek nového života. 
Symbolizuje také koloběh života, zázrak 
stvoření a probouzející se jaro. 

V dnešní době se už lidé příliš 
nezamýšlejí nad původem jednotlivých 
symbolů. Beránka vnímají spíše už jen jako 
„značku“ Velikonoc, podobně jako vánočku 
na Vánoce. A až budete na Velikonoční pondělí tuto dobrotu krájet ke snídani, vzpomeňte si, co vlastně 
znamená. 

 

Jarní pranostiky 

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

Duben hojný vodou, říjen pivem.  

Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.  

Dubnové sněhy pole mrví.  

Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu 
přístup řádný. 

           Veronika Kovaříková 

Smějeme se s Romanem . . .  

  Sejdou se dva chlapci. První má krásný 
kožich a ten druhý říká: „Kde jsi vzal ten 
kožich?“ A ten první mu odpoví: „Šel jsem k 
jeskyni a zahoukal, potom vyšel medvěd. Já 
ho praštil klackem a z něj mám ten kožich.“ 
  Druhý den se sejdou a ten druhý je 
celý zasádrovaný. První se ho ptá: „Kde jsi k 
tomu přišel?“ A ten druhý mu říká: „Šel jsem 
k jeskyni, zahoukal a tam to zahoukalo taky... 
a vyjel vlak.“ 

Pepíček: „Tati, umíš psát potmě?“ Táta: „Ano, proč?“ Pepíček: „Tak mi prosím podepiš žákovskou knížku.“ 

Roman Fries 



Rozhovor . . . s panem Školníkem Karlem Malurkem ☺ 

Hanka: Dobrý den, 

pan Školník: Dobrý den, děvčata! 

Hanka: Máme na Vás pár záludných otázek! Jaké nářadí 
používáte nejčastěji? 

pan Školník: Já bych řekl, že úplně všechno, je to různé. . 
.šroubovák, kleště, kladivo. 

Hanka: A co například nerad opravujete?  

pan Školník: Asi to, co děti hodně zničí.  

Hanka:Co musíte opravovat nejčastěji? 

pan Školník: Asi zásuvky, světla, záchody . . .  

Hanka: Máte domácího mazlíčka? A pokud ano, jakého? 

pan Školník: Já nemám žádného domácího mazlíčka. 

Hanka: Kolik kilo cukroví jste snědl o Vánocích? 

pan Školník: Žádné! Já nejím cukroví! 

Hanka: Vážně? 

pan Školník: Vážně! (☺ smějeme se, pozn. redakce) 

Hanka: Co rád děláte ve volném čase? 

pan Školník: Sportuji. Rád bruslím, jezdím na kole. 

Hanka: Jaké předměty byly Vaše oblíbené? 

pan Školník: Mezi oblíbené patřily – tělocvik a technické předměty. 

Hanka: Máte děti? 

pan Školník: Ano, mám dvě. 

Hanka: Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně? 

pan Školník: Asi svíčková! 

Hanka: Když jste byl malý, dostal jste někdy ve škole ředitelskou důtku? 

pan Školník: Ne. 

Hanka: Tak to bylo všechno, moc děkujeme za rozhovor. 

         Hanka Weissbroová a Natálka Tutková 

 



Anketa 

 Velikonoce jsou za dveřmi, a tak naše redaktorky byly na průzkum mezi učiteli. Jste také zvědaví, co 
nám na sebe prozradili? 

Co se Vám vybaví, když se řekne „Velikonoce“? 

p. uč. Slavíková Martina Beránek, vajíčka 

p. uč. Opočenská Lenka Jaro, sluníčko, žlutá barva 

p. uč. Hlisnikowská Renáta Jaro, sluníčko, kraslice 

p. uč. Klodová Yveta Čokoládová vajíčka 

p. uč. Zaorálková Lenka Výprask, sluníčko, beránek, kraslice 

p. uč. Vařeková Anna sluníčko 

p. uč. Nováková Kraslice, pomlázka 

p. uč. Šindelová Jana Čokoládové vajíčko 

p. uč. Travinská Lenka jaro 

p. uč. Uhrová Markéta Volno s rodinou, sluníčko, dobrá nálada 

p. uč. Chybová Leona Pomlázka, kraslice, jaro 

p. uč. Harenčíková Jana jaro 

p. uč. Rusnoková Ivona Malované vejce 

p. uč. Prokopová Petra pomlázka 

p. uč. Bogyi Martin kraslice 

p. uč. Sýkorová Renáta pomlázka 

p. uč. Folvarčná Hana kraslice 

p. uč. Surmová Anna Svátky jara 

p. uč. Richterová Martina šmigrust 

p. uč. Kubalová Klára vajíčka 

p. uč. Pavlicová Táňa Svátek jara 

p. uč. Celtová Dagmar výprask 

p. uč. Straka Jan pomlázka 

p. uč. Novotný Robert jaro 



p. uč. Krstovská Květa Velikonoční vajíčka 

p. uč. Glogerová Ludmila kraslice 

p. uč. Musiol Radek Pomlázka, vajíčka 

p. uč. Chlustová Hana Pomlázka, jaro, kraslice 

p. uč. Svobodová Andrea Voda, jaro, karabáč 

p. uč. Sikorová Jana Vajíčka, zlatý déšť, sluníčko 

p. uč. Vnoučková Vlasta Tradice, velikonoční svátek 

p. uč. Hellali Šárka Pomlázka, klobásy zapečené v chlebu 

p. uč. Gryžbonová Žaneta Vajíčka, beránek, pomlázka, voňavky 

p. uč. Záleská Šárka Smích, jaro, radost 

 

Dozvídáme se nové věci . . .   

     

Oblíbené psí rasy našich redaktorů: 

Francouzský buldoček 

Je to typický pes do městských bytů. Nemá rád 
horko, ale ani chladné nebo vlhké počasí mu nedělá 
dobře. Tento hravý, citlivý pes je šťastný v přítomnosti 
členů rodiny a velmi rád se mazlí. Miluje děti a bez problémů snáší přítomnost jiných zvířat v domácnosti. 
Kvůli krátké dýchací trubici je u buldočků časté chrápání a chrochtání. Má veselou a přátelskou povahu. 
Prakticky neštěká a je velmi klidný. 

 

Zlatý retrívr 

 Zlatý retrívr je plemeno psů vyšlechtěné ve 
Velké Británii, je obecně klidný, přátelský a 
vyhledávající společnost lidí a jiných psů pro své 
rozpustilé hry, které ho baví v každém věku. Má dobré 
plavecké schopnosti a hustou nepromokavou srst, což je 
plně využito při lovu kachen či jiného vodního ptactva. 
Jedná se o psa, který se vyznačuje velkou ochotou 
pomáhat lidem, a proto se také využívá jako 
canisterapeutický, vodící nebo asistenční pes. V 
průměru se dožívá 10 až 12 let.  

 



Yorkšírský teriér 

Povahově je jorkšírský teriér velice 
temperamentní, energický, rázný a nebojácný. I přes svůj 
malý vzrůst je to ostrý, odvážný a ostražitý pes, projevuje 
se hlasem a štěkotem. K neznámým lidem se chová 
poněkud nedůvěřivě a odtažitě, ale vůči svému majiteli je 
loajální. Přestože patří mezi nejmenší psí plemena světa, 
miluje pohyb a dovádění, a proto je i vhodným 
účastníkem závodů agility a jiných psích sportů. 

 

 

Bígl 

Bígl je přirozeně učenlivý a většinou pracuje a cvičí s radostí. Je 
nutné si uvědomit, že bígl je loveckým psem, po staletí chovaným pro 
práci honiče. Ve volné přírodě proto od něj nemůžeme očekávat 
bezmeznou poslušnost ovčáckého psa. Dostane-li se na čerstvou 
stopu zvěře, pravděpodobně zapomene na své dobré vychování a 
veškeré snahy o přivolání či pronásledování psa jsou většinou 
odsouzeny k neúspěchu. 

 

Maltézský psík 

Maltézký psík je plemeno, které pochází z okolí ostrova Malta. Maltézáček je milý a oddaný pes, 
citlivý, jemný, hravý a roztomilý. Jednoduše řečeno – ideální pes do bytu a k dětem. Stejně jako u jiných 
plemen se i u něj můžeme setkat s velice temperamentními jedinci, kteří se v kombinaci s nedostatečnou 
výchovou a nejasnou hierarchií v domácnosti mohou stát až agresivními ( nijak se tedy neliší od jiných psů). 
Zdá se, že obvykle jsou poddanější fenky, zatímco psi mohou mít tendenci zaujímat v rodinné smečce první 
místo. 

       

 

 

 

 

 

 

        Všichni redaktoři 



Vaříme s Anetkou  

Máte chuť na něco slaného? Anetka si pro vás připravila dva velmi dobré recepty. V redakci jsme 
tyto kulinářské výtvory měli možnost ochutnat a byly opravdu výtečné! 
 
 
 
Toastové chlebíčky – co 
budeme potřebovat (na 4 
porce): 
 
8 ks toastového chleba 
kečup 
šunka  
trvanlivý salám 
1 rajče  
4 vajíčka 
strouhaný sýr 
sůl 
pepř 
 
Postup: 

Čtyři kusy chleba necháme celé a ze zbylých vykrojíme opatrně vnitřek, aby vzniklo okno. Celý toast 
namažeme kečupem. Přidáme na něj šunku, trvanlivý salám, rajče a přikryjeme vykrojeným toastovým 
chlebem. Na plech dáme pečící papír a opatrně položíme připravené chlebíčky. Do každého okýnka v 
chlebíčku rozbijeme jedno vajíčko. Podle chuti osolíme nebo opepříme a dáme péct. Jakmile je vajíčko 
téměř upečené (není tekuté), přidáme trochu strouhaného sýra a ještě chvíli dopékáme. 

 
 
 

 
Sýrové tyčinky 
 
Potřebujeme: 
 
listové těsto 
paprika (sladká, pálivá, uzená) 
strouhaný sýr 
sůl, kmín, sezamové semínka, 
koření podle chuti  
vejce na potření  
 

Postup: 
Rozválíme listové těsto do obdélníkového tvaru. Polovinu těsta posypeme paprikou, kterou máte rádi 

a strouhaným sýrem. Těsto přeložíme na sebe. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a podle potřeby posypeme 
solí, kmínem, sezamovými semínky nebo kořením (třeba grilovací). Těsto několikrát překroutíme a dáme na 
plech vyložený pečícím papírem. Pečeme dozlatova. 
 

Dobrou chuť přeje Anetka Odkorková 
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5. číslo 

 

 

 



Slovo úvodem 

A jsme zase tady! 

 Právě držíte nejnovější číslo našeho školního časopisu, kde jsme pro Vás připravili další zajímavé 
články. Naše redakce zažila po Vánocích další zemětřesení a opět změnila své složení. Odešly nám holky 
„šesťačky“, a tak jsme se rozhodli vybrat další členy na doplnění našeho týmu.   

 Na tomto čísle se podíleli tito členové: 

Hanka Weissbrodová, Sára Kozová, Natálie Tutková, Roman Fries, Anetka Odkorková, Veronika 
Kovaříková. 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené s naším časopisem v ruce.       Vaše redakce. 

 

Blíží se Velikonoce . . .aneb co symbolizují některé tradice? 

 Jidášky 

Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly Jidáše – zvláštně 
tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na 
apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct 
mazanec, zkuste Jidášky nebo malé mazance. Obojí je 
pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující 
provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš 
oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto 
zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro 
potěšení. 

Pomlázka 

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si 
měli plést z proutků pomlázku. Ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro 
každou ženu. Pro každou ženu to v minulých letech byla čest a všechny pak měly naději, že nakonec najdou 
svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna 
za omlazení znamená symbol 
života a vzkříšení. 

Pomlázka se plete obvykle ze šesti 
až dvanácti proutků převážně z vrbového 
proutí. Pentličky jsou buď povinností 
mládence, nebo odměnou za 
„vyšlehání“. Koledníci si pak mohou získané pentle porovnávat a chlubit se jimi. Po celodenním šlehání 
bývá pomlázka často polámaná, ale pokud je pletená z čerstvého proutí, může se vsadit do země, kde 
zakoření a vyrostou z ní další vrbové proutky. 

Někdy se šlehání doprovází tzv. „šmigrustem“. To znamená polévání dívek studenou vodou jako 
součást omlazení. 

 



Velikonoční Beránek 

V křesťanské tradici je beránek 
vykreslen jako mírné, poslušné stvoření 
ztělesňuje samotného Ježíše Krista, kterého 
obětoval Bůh za spásu lidstva. Beránek, jako 
mládě, je také symbolem všech mláďat, 
představuje počátek nového života. 
Symbolizuje také koloběh života, zázrak 
stvoření a probouzející se jaro. 

V dnešní době se už lidé příliš 
nezamýšlejí nad původem jednotlivých 
symbolů. Beránka vnímají spíše už jen jako 
„značku“ Velikonoc, podobně jako vánočku 
na Vánoce. A až budete na Velikonoční pondělí tuto dobrotu krájet ke snídani, vzpomeňte si, co vlastně 
znamená. 

 

Jarní pranostiky 

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

Duben hojný vodou, říjen pivem.  

Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.  

Dubnové sněhy pole mrví.  

Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu 
přístup řádný. 

           Veronika Kovaříková 

Smějeme se s Romanem . . .  

  Sejdou se dva chlapci. První má krásný 
kožich a ten druhý říká: „Kde jsi vzal ten 
kožich?“ A ten první mu odpoví: „Šel jsem k 
jeskyni a zahoukal, potom vyšel medvěd. Já 
ho praštil klackem a z něj mám ten kožich.“ 
  Druhý den se sejdou a ten druhý je 
celý zasádrovaný. První se ho ptá: „Kde jsi k 
tomu přišel?“ A ten druhý mu říká: „Šel jsem 
k jeskyni, zahoukal a tam to zahoukalo taky... 
a vyjel vlak.“ 

Pepíček: „Tati, umíš psát potmě?“ Táta: „Ano, proč?“ Pepíček: „Tak mi prosím podepiš žákovskou knížku.“ 

Roman Fries 



Rozhovor . . . s panem Školníkem Karlem Malurkem ☺ 

Hanka: Dobrý den, 

pan Školník: Dobrý den, děvčata! 

Hanka: Máme na Vás pár záludných otázek! Jaké nářadí 
používáte nejčastěji? 

pan Školník: Já bych řekl, že úplně všechno, je to různé. . 
.šroubovák, kleště, kladivo. 

Hanka: A co například nerad opravujete?  

pan Školník: Asi to, co děti hodně zničí.  

Hanka:Co musíte opravovat nejčastěji? 

pan Školník: Asi zásuvky, světla, záchody . . .  

Hanka: Máte domácího mazlíčka? A pokud ano, jakého? 

pan Školník: Já nemám žádného domácího mazlíčka. 

Hanka: Kolik kilo cukroví jste snědl o Vánocích? 

pan Školník: Žádné! Já nejím cukroví! 

Hanka: Vážně? 

pan Školník: Vážně! (☺ smějeme se, pozn. redakce) 

Hanka: Co rád děláte ve volném čase? 

pan Školník: Sportuji. Rád bruslím, jezdím na kole. 

Hanka: Jaké předměty byly Vaše oblíbené? 

pan Školník: Mezi oblíbené patřily – tělocvik a technické předměty. 

Hanka: Máte děti? 

pan Školník: Ano, mám dvě. 

Hanka: Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně? 

pan Školník: Asi svíčková! 

Hanka: Když jste byl malý, dostal jste někdy ve škole ředitelskou důtku? 

pan Školník: Ne. 

Hanka: Tak to bylo všechno, moc děkujeme za rozhovor. 

         Hanka Weissbroová a Natálka Tutková 

 



Anketa 

 Velikonoce jsou za dveřmi, a tak naše redaktorky byly na průzkum mezi učiteli. Jste také zvědaví, co 
nám na sebe prozradili? 

Co se Vám vybaví, když se řekne „Velikonoce“? 

p. uč. Slavíková Martina Beránek, vajíčka 

p. uč. Opočenská Lenka Jaro, sluníčko, žlutá barva 

p. uč. Hlisnikowská Renáta Jaro, sluníčko, kraslice 

p. uč. Klodová Yveta Čokoládová vajíčka 

p. uč. Zaorálková Lenka Výprask, sluníčko, beránek, kraslice 

p. uč. Vařeková Anna sluníčko 

p. uč. Nováková Kraslice, pomlázka 

p. uč. Šindelová Jana Čokoládové vajíčko 

p. uč. Travinská Lenka jaro 

p. uč. Uhrová Markéta Volno s rodinou, sluníčko, dobrá nálada 

p. uč. Chybová Leona Pomlázka, kraslice, jaro 

p. uč. Harenčíková Jana jaro 

p. uč. Rusnoková Ivona Malované vejce 

p. uč. Prokopová Petra pomlázka 

p. uč. Bogyi Martin kraslice 

p. uč. Sýkorová Renáta pomlázka 

p. uč. Folvarčná Hana kraslice 

p. uč. Surmová Anna Svátky jara 

p. uč. Richterová Martina šmigrust 

p. uč. Kubalová Klára vajíčka 

p. uč. Pavlicová Táňa Svátek jara 

p. uč. Celtová Dagmar výprask 

p. uč. Straka Jan pomlázka 

p. uč. Novotný Robert jaro 



p. uč. Krstovská Květa Velikonoční vajíčka 

p. uč. Glogerová Ludmila kraslice 

p. uč. Musiol Radek Pomlázka, vajíčka 

p. uč. Chlustová Hana Pomlázka, jaro, kraslice 

p. uč. Svobodová Andrea Voda, jaro, karabáč 

p. uč. Sikorová Jana Vajíčka, zlatý déšť, sluníčko 

p. uč. Vnoučková Vlasta Tradice, velikonoční svátek 

p. uč. Hellali Šárka Pomlázka, klobásy zapečené v chlebu 

p. uč. Gryžbonová Žaneta Vajíčka, beránek, pomlázka, voňavky 

p. uč. Záleská Šárka Smích, jaro, radost 

 

Dozvídáme se nové věci . . .   

     

Oblíbené psí rasy našich redaktorů: 

Francouzský buldoček 

Je to typický pes do městských bytů. Nemá rád 
horko, ale ani chladné nebo vlhké počasí mu nedělá 
dobře. Tento hravý, citlivý pes je šťastný v přítomnosti 
členů rodiny a velmi rád se mazlí. Miluje děti a bez problémů snáší přítomnost jiných zvířat v domácnosti. 
Kvůli krátké dýchací trubici je u buldočků časté chrápání a chrochtání. Má veselou a přátelskou povahu. 
Prakticky neštěká a je velmi klidný. 

 

Zlatý retrívr 

 Zlatý retrívr je plemeno psů vyšlechtěné ve 
Velké Británii, je obecně klidný, přátelský a 
vyhledávající společnost lidí a jiných psů pro své 
rozpustilé hry, které ho baví v každém věku. Má dobré 
plavecké schopnosti a hustou nepromokavou srst, což je 
plně využito při lovu kachen či jiného vodního ptactva. 
Jedná se o psa, který se vyznačuje velkou ochotou 
pomáhat lidem, a proto se také využívá jako 
canisterapeutický, vodící nebo asistenční pes. V 
průměru se dožívá 10 až 12 let.  

 



Yorkšírský teriér 

Povahově je jorkšírský teriér velice 
temperamentní, energický, rázný a nebojácný. I přes svůj 
malý vzrůst je to ostrý, odvážný a ostražitý pes, projevuje 
se hlasem a štěkotem. K neznámým lidem se chová 
poněkud nedůvěřivě a odtažitě, ale vůči svému majiteli je 
loajální. Přestože patří mezi nejmenší psí plemena světa, 
miluje pohyb a dovádění, a proto je i vhodným 
účastníkem závodů agility a jiných psích sportů. 

 

 

Bígl 

Bígl je přirozeně učenlivý a většinou pracuje a cvičí s radostí. Je 
nutné si uvědomit, že bígl je loveckým psem, po staletí chovaným pro 
práci honiče. Ve volné přírodě proto od něj nemůžeme očekávat 
bezmeznou poslušnost ovčáckého psa. Dostane-li se na čerstvou 
stopu zvěře, pravděpodobně zapomene na své dobré vychování a 
veškeré snahy o přivolání či pronásledování psa jsou většinou 
odsouzeny k neúspěchu. 

 

Maltézský psík 

Maltézký psík je plemeno, které pochází z okolí ostrova Malta. Maltézáček je milý a oddaný pes, 
citlivý, jemný, hravý a roztomilý. Jednoduše řečeno – ideální pes do bytu a k dětem. Stejně jako u jiných 
plemen se i u něj můžeme setkat s velice temperamentními jedinci, kteří se v kombinaci s nedostatečnou 
výchovou a nejasnou hierarchií v domácnosti mohou stát až agresivními ( nijak se tedy neliší od jiných psů). 
Zdá se, že obvykle jsou poddanější fenky, zatímco psi mohou mít tendenci zaujímat v rodinné smečce první 
místo. 

       

 

 

 

 

 

 

        Všichni redaktoři 



Vaříme s Anetkou  

Máte chuť na něco slaného? Anetka si pro vás připravila dva velmi dobré recepty. V redakci jsme 
tyto kulinářské výtvory měli možnost ochutnat a byly opravdu výtečné! 
 
 
 
Toastové chlebíčky – co 
budeme potřebovat (na 4 
porce): 
 
8 ks toastového chleba 
kečup 
šunka  
trvanlivý salám 
1 rajče  
4 vajíčka 
strouhaný sýr 
sůl 
pepř 
 
Postup: 

Čtyři kusy chleba necháme celé a ze zbylých vykrojíme opatrně vnitřek, aby vzniklo okno. Celý toast 
namažeme kečupem. Přidáme na něj šunku, trvanlivý salám, rajče a přikryjeme vykrojeným toastovým 
chlebem. Na plech dáme pečící papír a opatrně položíme připravené chlebíčky. Do každého okýnka v 
chlebíčku rozbijeme jedno vajíčko. Podle chuti osolíme nebo opepříme a dáme péct. Jakmile je vajíčko 
téměř upečené (není tekuté), přidáme trochu strouhaného sýra a ještě chvíli dopékáme. 

 
 
 

 
Sýrové tyčinky 
 
Potřebujeme: 
 
listové těsto 
paprika (sladká, pálivá, uzená) 
strouhaný sýr 
sůl, kmín, sezamové semínka, 
koření podle chuti  
vejce na potření  
 

Postup: 
Rozválíme listové těsto do obdélníkového tvaru. Polovinu těsta posypeme paprikou, kterou máte rádi 

a strouhaným sýrem. Těsto přeložíme na sebe. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a podle potřeby posypeme 
solí, kmínem, sezamovými semínky nebo kořením (třeba grilovací). Těsto několikrát překroutíme a dáme na 
plech vyložený pečícím papírem. Pečeme dozlatova. 
 

Dobrou chuť přeje Anetka Odkorková 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben 2019 

5. číslo 

 

 

 



Slovo úvodem 

A jsme zase tady! 

 Právě držíte nejnovější číslo našeho školního časopisu, kde jsme pro Vás připravili další zajímavé 
články. Naše redakce zažila po Vánocích další zemětřesení a opět změnila své složení. Odešly nám holky 
„šesťačky“, a tak jsme se rozhodli vybrat další členy na doplnění našeho týmu.   

 Na tomto čísle se podíleli tito členové: 

Hanka Weissbrodová, Sára Kozová, Natálie Tutková, Roman Fries, Anetka Odkorková, Veronika 
Kovaříková. 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené s naším časopisem v ruce.       Vaše redakce. 

 

Blíží se Velikonoce . . .aneb co symbolizují některé tradice? 

 Jidášky 

Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly Jidáše – zvláštně 
tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na 
apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct 
mazanec, zkuste Jidášky nebo malé mazance. Obojí je 
pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující 
provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš 
oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto 
zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro 
potěšení. 

Pomlázka 

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si 
měli plést z proutků pomlázku. Ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro 
každou ženu. Pro každou ženu to v minulých letech byla čest a všechny pak měly naději, že nakonec najdou 
svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna 
za omlazení znamená symbol 
života a vzkříšení. 

Pomlázka se plete obvykle ze šesti 
až dvanácti proutků převážně z vrbového 
proutí. Pentličky jsou buď povinností 
mládence, nebo odměnou za 
„vyšlehání“. Koledníci si pak mohou získané pentle porovnávat a chlubit se jimi. Po celodenním šlehání 
bývá pomlázka často polámaná, ale pokud je pletená z čerstvého proutí, může se vsadit do země, kde 
zakoření a vyrostou z ní další vrbové proutky. 

Někdy se šlehání doprovází tzv. „šmigrustem“. To znamená polévání dívek studenou vodou jako 
součást omlazení. 

 



Velikonoční Beránek 

V křesťanské tradici je beránek 
vykreslen jako mírné, poslušné stvoření 
ztělesňuje samotného Ježíše Krista, kterého 
obětoval Bůh za spásu lidstva. Beránek, jako 
mládě, je také symbolem všech mláďat, 
představuje počátek nového života. 
Symbolizuje také koloběh života, zázrak 
stvoření a probouzející se jaro. 

V dnešní době se už lidé příliš 
nezamýšlejí nad původem jednotlivých 
symbolů. Beránka vnímají spíše už jen jako 
„značku“ Velikonoc, podobně jako vánočku 
na Vánoce. A až budete na Velikonoční pondělí tuto dobrotu krájet ke snídani, vzpomeňte si, co vlastně 
znamená. 

 

Jarní pranostiky 

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

Duben hojný vodou, říjen pivem.  

Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.  

Dubnové sněhy pole mrví.  

Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu 
přístup řádný. 

           Veronika Kovaříková 

Smějeme se s Romanem . . .  

  Sejdou se dva chlapci. První má krásný 
kožich a ten druhý říká: „Kde jsi vzal ten 
kožich?“ A ten první mu odpoví: „Šel jsem k 
jeskyni a zahoukal, potom vyšel medvěd. Já 
ho praštil klackem a z něj mám ten kožich.“ 
  Druhý den se sejdou a ten druhý je 
celý zasádrovaný. První se ho ptá: „Kde jsi k 
tomu přišel?“ A ten druhý mu říká: „Šel jsem 
k jeskyni, zahoukal a tam to zahoukalo taky... 
a vyjel vlak.“ 

Pepíček: „Tati, umíš psát potmě?“ Táta: „Ano, proč?“ Pepíček: „Tak mi prosím podepiš žákovskou knížku.“ 

Roman Fries 



Rozhovor . . . s panem Školníkem Karlem Malurkem ☺ 

Hanka: Dobrý den, 

pan Školník: Dobrý den, děvčata! 

Hanka: Máme na Vás pár záludných otázek! Jaké nářadí 
používáte nejčastěji? 

pan Školník: Já bych řekl, že úplně všechno, je to různé. . 
.šroubovák, kleště, kladivo. 

Hanka: A co například nerad opravujete?  

pan Školník: Asi to, co děti hodně zničí.  

Hanka:Co musíte opravovat nejčastěji? 

pan Školník: Asi zásuvky, světla, záchody . . .  

Hanka: Máte domácího mazlíčka? A pokud ano, jakého? 

pan Školník: Já nemám žádného domácího mazlíčka. 

Hanka: Kolik kilo cukroví jste snědl o Vánocích? 

pan Školník: Žádné! Já nejím cukroví! 

Hanka: Vážně? 

pan Školník: Vážně! (☺ smějeme se, pozn. redakce) 

Hanka: Co rád děláte ve volném čase? 

pan Školník: Sportuji. Rád bruslím, jezdím na kole. 

Hanka: Jaké předměty byly Vaše oblíbené? 

pan Školník: Mezi oblíbené patřily – tělocvik a technické předměty. 

Hanka: Máte děti? 

pan Školník: Ano, mám dvě. 

Hanka: Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně? 

pan Školník: Asi svíčková! 

Hanka: Když jste byl malý, dostal jste někdy ve škole ředitelskou důtku? 

pan Školník: Ne. 

Hanka: Tak to bylo všechno, moc děkujeme za rozhovor. 

         Hanka Weissbroová a Natálka Tutková 

 



Anketa 

 Velikonoce jsou za dveřmi, a tak naše redaktorky byly na průzkum mezi učiteli. Jste také zvědaví, co 
nám na sebe prozradili? 

Co se Vám vybaví, když se řekne „Velikonoce“? 

p. uč. Slavíková Martina Beránek, vajíčka 

p. uč. Opočenská Lenka Jaro, sluníčko, žlutá barva 

p. uč. Hlisnikowská Renáta Jaro, sluníčko, kraslice 

p. uč. Klodová Yveta Čokoládová vajíčka 

p. uč. Zaorálková Lenka Výprask, sluníčko, beránek, kraslice 

p. uč. Vařeková Anna sluníčko 

p. uč. Nováková Kraslice, pomlázka 

p. uč. Šindelová Jana Čokoládové vajíčko 

p. uč. Travinská Lenka jaro 

p. uč. Uhrová Markéta Volno s rodinou, sluníčko, dobrá nálada 

p. uč. Chybová Leona Pomlázka, kraslice, jaro 

p. uč. Harenčíková Jana jaro 

p. uč. Rusnoková Ivona Malované vejce 

p. uč. Prokopová Petra pomlázka 

p. uč. Bogyi Martin kraslice 

p. uč. Sýkorová Renáta pomlázka 

p. uč. Folvarčná Hana kraslice 

p. uč. Surmová Anna Svátky jara 

p. uč. Richterová Martina šmigrust 

p. uč. Kubalová Klára vajíčka 

p. uč. Pavlicová Táňa Svátek jara 

p. uč. Celtová Dagmar výprask 

p. uč. Straka Jan pomlázka 

p. uč. Novotný Robert jaro 



p. uč. Krstovská Květa Velikonoční vajíčka 

p. uč. Glogerová Ludmila kraslice 

p. uč. Musiol Radek Pomlázka, vajíčka 

p. uč. Chlustová Hana Pomlázka, jaro, kraslice 

p. uč. Svobodová Andrea Voda, jaro, karabáč 

p. uč. Sikorová Jana Vajíčka, zlatý déšť, sluníčko 

p. uč. Vnoučková Vlasta Tradice, velikonoční svátek 

p. uč. Hellali Šárka Pomlázka, klobásy zapečené v chlebu 

p. uč. Gryžbonová Žaneta Vajíčka, beránek, pomlázka, voňavky 

p. uč. Záleská Šárka Smích, jaro, radost 

 

Dozvídáme se nové věci . . .   

     

Oblíbené psí rasy našich redaktorů: 

Francouzský buldoček 

Je to typický pes do městských bytů. Nemá rád 
horko, ale ani chladné nebo vlhké počasí mu nedělá 
dobře. Tento hravý, citlivý pes je šťastný v přítomnosti 
členů rodiny a velmi rád se mazlí. Miluje děti a bez problémů snáší přítomnost jiných zvířat v domácnosti. 
Kvůli krátké dýchací trubici je u buldočků časté chrápání a chrochtání. Má veselou a přátelskou povahu. 
Prakticky neštěká a je velmi klidný. 

 

Zlatý retrívr 

 Zlatý retrívr je plemeno psů vyšlechtěné ve 
Velké Británii, je obecně klidný, přátelský a 
vyhledávající společnost lidí a jiných psů pro své 
rozpustilé hry, které ho baví v každém věku. Má dobré 
plavecké schopnosti a hustou nepromokavou srst, což je 
plně využito při lovu kachen či jiného vodního ptactva. 
Jedná se o psa, který se vyznačuje velkou ochotou 
pomáhat lidem, a proto se také využívá jako 
canisterapeutický, vodící nebo asistenční pes. V 
průměru se dožívá 10 až 12 let.  

 



Yorkšírský teriér 

Povahově je jorkšírský teriér velice 
temperamentní, energický, rázný a nebojácný. I přes svůj 
malý vzrůst je to ostrý, odvážný a ostražitý pes, projevuje 
se hlasem a štěkotem. K neznámým lidem se chová 
poněkud nedůvěřivě a odtažitě, ale vůči svému majiteli je 
loajální. Přestože patří mezi nejmenší psí plemena světa, 
miluje pohyb a dovádění, a proto je i vhodným 
účastníkem závodů agility a jiných psích sportů. 

 

 

Bígl 

Bígl je přirozeně učenlivý a většinou pracuje a cvičí s radostí. Je 
nutné si uvědomit, že bígl je loveckým psem, po staletí chovaným pro 
práci honiče. Ve volné přírodě proto od něj nemůžeme očekávat 
bezmeznou poslušnost ovčáckého psa. Dostane-li se na čerstvou 
stopu zvěře, pravděpodobně zapomene na své dobré vychování a 
veškeré snahy o přivolání či pronásledování psa jsou většinou 
odsouzeny k neúspěchu. 

 

Maltézský psík 

Maltézký psík je plemeno, které pochází z okolí ostrova Malta. Maltézáček je milý a oddaný pes, 
citlivý, jemný, hravý a roztomilý. Jednoduše řečeno – ideální pes do bytu a k dětem. Stejně jako u jiných 
plemen se i u něj můžeme setkat s velice temperamentními jedinci, kteří se v kombinaci s nedostatečnou 
výchovou a nejasnou hierarchií v domácnosti mohou stát až agresivními ( nijak se tedy neliší od jiných psů). 
Zdá se, že obvykle jsou poddanější fenky, zatímco psi mohou mít tendenci zaujímat v rodinné smečce první 
místo. 

       

 

 

 

 

 

 

        Všichni redaktoři 



Vaříme s Anetkou  

Máte chuť na něco slaného? Anetka si pro vás připravila dva velmi dobré recepty. V redakci jsme 
tyto kulinářské výtvory měli možnost ochutnat a byly opravdu výtečné! 
 
 
 
Toastové chlebíčky – co 
budeme potřebovat (na 4 
porce): 
 
8 ks toastového chleba 
kečup 
šunka  
trvanlivý salám 
1 rajče  
4 vajíčka 
strouhaný sýr 
sůl 
pepř 
 
Postup: 

Čtyři kusy chleba necháme celé a ze zbylých vykrojíme opatrně vnitřek, aby vzniklo okno. Celý toast 
namažeme kečupem. Přidáme na něj šunku, trvanlivý salám, rajče a přikryjeme vykrojeným toastovým 
chlebem. Na plech dáme pečící papír a opatrně položíme připravené chlebíčky. Do každého okýnka v 
chlebíčku rozbijeme jedno vajíčko. Podle chuti osolíme nebo opepříme a dáme péct. Jakmile je vajíčko 
téměř upečené (není tekuté), přidáme trochu strouhaného sýra a ještě chvíli dopékáme. 

 
 
 

 
Sýrové tyčinky 
 
Potřebujeme: 
 
listové těsto 
paprika (sladká, pálivá, uzená) 
strouhaný sýr 
sůl, kmín, sezamové semínka, 
koření podle chuti  
vejce na potření  
 

Postup: 
Rozválíme listové těsto do obdélníkového tvaru. Polovinu těsta posypeme paprikou, kterou máte rádi 

a strouhaným sýrem. Těsto přeložíme na sebe. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a podle potřeby posypeme 
solí, kmínem, sezamovými semínky nebo kořením (třeba grilovací). Těsto několikrát překroutíme a dáme na 
plech vyložený pečícím papírem. Pečeme dozlatova. 
 

Dobrou chuť přeje Anetka Odkorková 
 

 

 


