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VELIKONOCE 

Velikonoční svátky letos vycházejí na polovinu dubna. 

Jsou to svátky jara, mladosti a veselí. 

Velikonoční tradice se na celém světě vinou jako nit od dob pohanských až do současnosti. 

Pletou se pomlázky, barví se vajíčka, říkají se koledy, polévají se chlapci…. 

Velikonoce! To je vesele prostřený stůl, na kterém by neměla chybět váza s květinou, vedle ní 

velikonoční nadílka-čokoládoví zajíčci, kačenky, obarvená vajíčka a upečený beránek nebo 

zajíček.  

        I.Neprašová 

 

 

Jak obarvit vajíčka přírodními barvami 

Co je potřeba: vejce, ocet, sůl, hrnec, 1 z přírodních barviv: červená řepa, červené víno, 

červené zelí, mražený špenát, cibulové slupky, kmín 

Protože přírodní barvy neulpívají tak rychle jako barvy chemické, budeme počítat s dobou 

barvení vždy okolo 20 minut. Vajíčka (nejlépe pokojové teploty) vkládáme pomocí lžíce do 

vroucí, mírně osolené vody, do které jsme přidali zvolené barvivo a ocet. 

Zdroj barviva vždycky necháváme v hrnci spolu s vejci, barvy pak budou výraznější. Některé 

materiály se mohou na skořápky lepit a zanechávat na nich nepěkné skvrny (např. cibulové 

slupky), v takovém případě je do vody vkládáme svázané v pytlíčku z gázy. 

                                                                                                                                    D. Brzák

 

JARO

  

Jaro ťuká na dveře, 

že k nám brzo přileze. 

Všude bude teplo, 

někde zase vedro. 

 

 

 

                      Někdy trochu zaprší, 

                      bude čisté ovzduší. 

                      Sluncem země zalitá, 

                      každý ven už utíká. 

V. Jehličková

1 



 

MASOPUST 

Masopustní karneval je svátek před Velikonocemi. Lidé se převlékají do různých kostýmů a 

někdy také procházejí vesnicí v průvodech. Nejznámější a největší karneval je v Riu  de 

Janeiru.  

Dne 1.3.2017 se na prvním stupni konal masopust. 

Zeptali jsme se některých dětí na následující otázky: 

 

Jaká maska se vám nejvíce líbila? 

           1.B: Hladíková – Čert 

                   Polák - Superman 

                   Říha - Čaroděj                      

 

2.A: Mikeš - Mušketýr 

 Patočková - Hermiona 

 Pecka - Mušketýr 

 

4.třída: Eliška Volná – Bezďák 

              Štěpán Trojan – Rebelka 

              Filip Robovský - Smrtka 

              Nikola Apolenová - Pipi dlouhá punčocha 

              pí uč. Černá - Spáč           

Jak se vám líbí karneval? Co se vám na něm nejvíce líbí? 

         4. třída: Eliška Volná - „Lepší než normální škola.“ 

                        Štěpán Trojan – „Líbí se mi tancování.“ 

                        Filip Robovský – „Líbí se mi masky.“ 

         1.B: „Líbí se nám.“ 

T. Robovský, J. Šámal 
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ŠKOLNÍ PARLAMENT 

Na naší škole funguje školní parlament již několik let. 

Schází se pravidelně jednou do měsíce s  ředitelem školy. Zúčastňují se ho předsedové  tříd 

5.- 9. ročníků. Ti společně s ředitelem školy řeší vzniklé problémy, odevzdávají náměty na 

zlepšení školního prostředí, ředitel školy nás seznamuje s novinkami, které nás čekají. 

Zástupci tříd o nich pak informují ve svých třídách.  

Jsme rádi, že se můžeme vyjadřovat k věcem, které bychom chtěli změnit, spolurozhodovat o 

dění ve škole, např. o využití peněz ze sběru papíru a víček. 

Teď před závěrem školního roku nás čeká jarmark, kde se všechny třídy budou prezentovat 

svými výrobky, na který se všichni těšíme.     

J. Kostelecký 

 

JARMARK 

Po dvou letech bude naše škola opět pořádat jarmark. Bude se konat 23. 6. 2017 v areálu 

školy. Třídy se na něj začínají připravovat už teď. Vyrábějí originální výrobky, které si 

návštěvníci budou moci koupit za symbolické ceny. Ke koupi budou výrobky z keramiky, 

z papíru a z mnoha dalších materiálů. 

Když už budete mít nakoupeno, určitě se rádi podíváte na několik zábavných vystoupení. A 

když vám při tom všem vyhládne, navštívíte i stánek s malým občerstvením. 

 Tak si nezapomeňte do kalendáře zaznamenat 23. červen tohoto roku červeným písmem 

JARMARK ! 

M. Hrušková, V. Šmatláková 
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SPORT  

Laťka 

V naší škole se uskutečnila 15. 2. 2017 další soutěž z  Polabské výškařské tour, což je závod 

ve skoku vysokém. Závodilo se ve čtyřech kategoriích podle ročníků od 6. do 9. třídy. 

Skupiny byly ještě rozděleny na chlapce a dívky.  

Z našich soutěžících byl nejlepší Adam Hojda, který svým výkonem 165 cm v kategorii 8. tříd 

vyhrál. Dalších výborných výsledků dosáhli Šárka Havlová a Jiří Šámal, Šárka se umístila na 

2. místě a Jirka na 4. místě, oba v kategorii 9. tříd.     

J. Šámal 

Osecká laťka 

23. 3. 2017 se ve Velkém Oseku konala další soutěž Polabské tour ve skoku vysokém. 

Zúčastnilo se 14 škol, to byl nejspíše rekord. Soutěž byla pro 2. stupeň ZŠ. Z naší školy se 

umístil na 2. místě Jára Jarý v kategorii 7.tříd, z 8. třídy Adam Hojda na 1. místě. 

J.Šámal 

 

Fotbal 

Dne 9. 3. 2017 začal fotbalový turnaj 6. a 7. ročníků. Zúčastnilo se ho 5 škol. Naši chlapci 

neměli zrovna dobrý den, bojovali, ale přesto skončili poslední se dvěma střelenými góly. 

Dne 22. 3. se konal fotbalový turnaj 8. a 9. ročníků. Zúčastnilo se ho 6 týmů z kolínského 

okresu. Naše družstvo se umístilo na druhém místě. První místo obsadila s velkým štěstím 

Velim. Naši chlapci postoupili na kolínské okresní finále. 

Další kolo fotbalu se odehrálo na 5. ZŠ Kolín. Sešlo se 6 družstev. Nedařilo se nám, jak 

bychom si představovali. Dva zápasy jsme vyhráli, ostatní prohráli. Celkově jsme skončili na 

4. místě. S fotbalem pro letošní školní rok nekončíme, v dubnu nás čeká Coca-Cola cup 

v Mladé Boleslavi a v červnu Kolínské sportovní hry. 

T. Robovský, O. Černý, J.Věříš 
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BESEDY 

Využití elektrické energie 

Dne 14. 2. proběhla na naší škole  beseda  pro  žáky  9. tříd  na  téma  Energie –budoucnost 

lidstva. Jednalo se o otevřenou besedu, kde přednášeli pedagogové z ČVUT, nezávislí 

odborníci na energetiku a operátoři jaderných reaktorů z Temelína a Dukovan. Beseda trvala 

2 hodiny a skládala se z výkladu, promítání filmů, prezentací grafů a fotografií, předvádění 

pokusů a diskuse. Pojednávalo se o globálním pohledu na energetiku v současném světě, 

nutnost uvědomění si hodnoty energie a důležitosti jejího dostatku, byly představeny všechny 

typy zdrojů energetického mixu. Beseda se nám velmi líbila. Celá beseda byla zaštiťována 

Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Skupinou ČEZ.   

Žáci 9. A 

 

Nebezpečí návykových látek 

7. 3. 2017druhý stupeň vyslechl přednášku uznávaného českého specialisty na problematiku 

návykových látek PhDr. Ivana Doudy. Přednáška byla plná informací, dozvěděli jsme se, jaký 

vliv má na člověka alkohol, marihuana i tvrdé drogy. Přednášející je s narkomany 

v každodenním styku, proto mohl vložit do přednášky jejich příběhy. Dost nás překvapilo, že 

někteří jeho klienti byli v našem věku. Byli jsme zvědavi, jak některé drogy vypadají, ale 

názornou ukázku jsme neviděli. 

Ale i tak to bylo fajn. 

Žáci předmětu Výchova ke zdraví 

Dopravní výchova 
 

Dne 18. 3. jsme se poslední vyučovací hodinu zúčastnili Dopravní výchovy v učebně 5. B. 

Probírali jsme křižovatky. Paní učitelka nám dávala různé otázky, na které jsme odpovídali. 

Zopakovali jsme si, jak poznáme hlavní a vedlejší silnici, pravidlo přednosti zprava a nutnost 

používání bezpečnostní přilby při jízdě na kole po silnici. Potom nám paní Zikudová pouštěla 

na interaktivní tabuli video, kde byly figuríny. Viděli jsme, že kdyby maminky vozily své děti 

na klíně, při větším nárazu by dítě proletělo sklem a bylo na místě mrtvé. Proto jsou tak 

důležité autosedačky a bezpečnostní pásy.  

                                                                                                                                                                     

N. Koláčná 

5 



 

CO BY ŘEKLY VĚCI, KDYBY MLUVILY ? 

Raději nechtějte o mé minulosti nic slyšet. Stačí, když vám řeknu, že jsem se právě teď vrátila 

z vazby. (kniha) 

Co se mne týče, já bych kouření nazakazoval! (komín) 

Každý má svého bubáka! (jablko) 

Jsem pořád v jednom kole! (prstýnek) 

Nejhorší je, když se pod mou střechou sejde spací pytel se strašpytlem! (stan) 

N. Pospíchalová 

BLUDIŠTĚ 
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PŘESMYČKY 

Do prázdného okénka napiš správné jméno a příjmení učitele 

     

                                              I .Neprašová,  A. Jelínková 

OMALOVÁNKA 

 

  

 

 

   

 

                                

 

 

 

 

                                                          A. Jelínková 

ARAMT ESROVEVÁ  

VJARSOAL ÝRNEČ  

AANJ TĚMAKOJÁV  

UCLEI URALVOÁŠK  

VMLOISAL EČKEP  

YNKHE AOURDŠ  

ÁKUŠL ACHVÁRT  
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VTIPY 

 

Pepíček ve škole vylil mléko. Paní učitelka 

se zlobí.,,Pepíčku, co by udělala maminka, 

kdybys to udělal doma?“,,Vzala by hadr a 

blbě nekecala!“ 

,,Čím chceš být, Vašíčku?“, ptá se 

učitel.,,Automobilovým závodníkem.“ A 

proč jím chceš být Vašíku?,,Protože mám 

rád šampaňské.“ 

Baví se dva malí kluci :,,Jdeš si dneska ven 

hrát?“,,Ne, musím pomáhat tatínkovi s 

mým úkolem.“ 

Povídá profesor studentům:,,Osmičková 

soustava je totéž, co desítková, když vám 

chybí dva prsty.“ 

Do nemocnice přivezli učitele. Ošetřující 

lékař se ptá:,,Autohavárie“?,,Ne, chyba v 

učebnici chemie.“ 

J. Věříš 

PŘÍSLOVÍ TROCHU JINAK 

1.Kdo jinému jámu kopá, nazývá se hrobník. 

2.Ve dvou se to lépe zahne. 

3.Láska i nemoc přenáší.  

4.Ze všeho co je věčné, je láska to nejkratší .  

5.Tragédie života spočívá v tom, že dostaneme to, po čem toužíme .  

6.Co můžeš odložit na zítra, odlož na pozítří a…získáš tak dva dny volna. 

I.Neprašová 
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