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  Ámosův list                     Významná výročí

28. června si připomeneme 100. výročí začátku 
první  světové  války (někdy také  Velká  válka). 
Bojovaly  v  ní  proti  sobě  mocnosti  Trojspolku 
(Německo,  Rakousko-Uhersko  a  Itálie)  a 
mocnosti  Trojdohody  (Rusko,  Francie,  Velká 
Británie). 
Válka  začala  poté,  co  srbský  student  Gavrilo 
Princip zastřelil následníka rakousko-uherského 
trůnu Františka Ferdinanda d’Este a jeho ženu. 
Rakousko-Uhersko,  k němuž  se  přidalo  i  Ně-
mecko, pak vyhlásilo Srbsku válku. To se nelíbi-
lo  Rusku  a  přispěchalo  Srbsku  na  pomoc  a 
společně s ním i Francie a Velká Británie. 
Itálie se ze začátku nezúčastnila a počkala, jak 
se válka vyvine. Tím se rozpadl Trojspolek a zů-
staly  jen  Centrální  mocnosti  (Německo,  Ra-
kousko-Uhersko), ke kterým se přidalo Turecko. 
Na stranu Dohody (Trojdohody) se přidaly Srb-
sko a Černá Hora. 
Rok 1914
Na  Balkáně  začalo  Rakousko-Uhersko  válku 
tím, že po řece napadlo hlavní město Srbska Bě-
lehrad. I když se Rakousku-Uhersku zprvu daři-
lo, nakonec srbské armádě ustoupilo. 
Na  východní  frontě  bylo  Německo  s Rakous-
kem-Uherskem  nemile  zaskočeno  postupem 
Ruska, jehož armádu už měli za humny, a tak se 
ho pokusily zastavit. 
Na západní frontě porušilo Německo neutralitu 
Belgie, aby se rychleji dostalo do Paříže, ovšem 
francouzská armáda ho zastavila na řece Marně. 
Od té chvíle se západní fronta téměř nehnula.
Rok 1915
Na stranu centrálních mocností se přidalo Bul-
harsko.  To se  hodilo  Rakousku-Uhersku,  které 
s pomocí  Bulharska  dobylo  Srbsko  a  v lednu 
příštího roku i Černou Horu. 
Británie  se  snažila  napadnout  Osmanskou říši, 
ale útok skončil katastrofou. Británie byla drtivě 
poražena. 
Na východní frontě začalo Rusko pod náporem 
Německa  a  Rakouska-Uherska  ustupovat  až 
ke svým dnešním hranicím. 
Itálie zradila Trojspolek a vstoupila do války na 
straně  Dohody.  Její  boje  s Rakouskem-Uher-
skem se zadrhly na řece Soči. 
Západní fronta se nehnula a vojáci po sobě stále 
stříleli ze zákopů. U města Ypry Němci poprvé 

použili plyn yperit. 
Rok 1916 
Rusové  na  východní  frontě  zahájili  Brusilovu 
ofenzívu, při níž dokázali Němce zatlačit zpátky. 
Díky tomuto ruskému postupu se na straně Do-
hody rozhodlo  do války vstoupit  i  Rumunsko, 
které  ze  začátku  slavilo  úspěch,  ale  nakonec 
bylo Centrálními mocnostmi dobyto. 
Na západní frontě Němci zaútočili na francouz-
skou pevnost Verdun a Francouzi s Angličany na 
Sommě zaútočili  na  Němce.  Angličané  přitom 
tehdy poprvé využili tanky. Obě tyto dvě bitvy 
se do dějin zapsaly jako nejkrvavější bitvy první 
světové války.
Rok 1917
Roku 1917 se na stranu Dohody přidalo Řecko, 
a  tím  pádem  se  na  Balkáně  začalo  znovu 
bojovat. 
V Rusku  proběhly  dvě  revoluce.  Ta  únorová 
svrhla  carský  režim  a  ta  listopadová  nastolila 
v zemi vládu bolševiků. V jejich důsledku pře-
stalo hrát Rusko ve válce významnou roli. 
V Itálii  se  bojiště  posunulo  k řece  Piavě  a  do 
války po boku Dohody vstoupily Spojené státy 
americké,  díky  nimž  získala  Dohoda  převahu, 
ačkoliv  se  to  zpočátku  neprojevilo,  a  Dohoda 
dokonce trochu ustoupila Německu. 
Od začátku roku se do bojů čím dál tím více za-
pojují  československé  legie  v Rusku,  v Itálii  a 
ve Francii.
Rok 1918
Na Balkáně byla rozdrcena bulharská armáda a 
osvobozeno Srbsko. 
Rusko uzavřelo s Německem brestlitevský mír, 
v jehož  důsledku  československé  legie  utíkaly 
po transsibiřské magistrále z Ruska do Francie. 
Na italské frontě bylo poraženo Rakousko-Uher-
sko. 
Německo  se  na  západní  frontě  pokusilo  ještě 
jednou dobýt Paříž, ale neuspělo.
První světová válka skončila 11. listopadu 1918 
porážkou Centrálních mocností a jejich spojenců 
a vítězstvím Dohody. 
Na jejím konci zaniklo Německé císařství, Rus-
ké  carství  a  rozpadlo  se  Rakousko-Uhersko, 
čímž vznikla řada nových států, včetně Česko-
slovenské republiky (vznik 28. října 1918).

Radim Hladký, IX. třída



100. výročí narození Bohumila Hrabala
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  Ámosův list                     Literární koutek

Vlastním jménem Bohumil František Kilian se narodil  28. března 
1914v Brně Židenicích a zemřel 3. února 1997 v Praze.
Byl český prozaik, jeden z nejvýznamnějších a nejosobitějších spi-
sovatelů druhé poloviny 20. století. Stal se nejpřekládanějším čes-
kým autorem 20. století.  Byl stálým hostem a důležitým členem 
hospody U Zlatého Tygra a jeho tzv. Hrabalovy Sorbonny (Bohu-
mil  Hrabal, Ivo  Tretera),  čestný  prezident  hospodské  přístolní 
společnosti zvané Zlatá Praha.
V roce 1956 se Hrabal oženil s Eliškou Plevovou (říkal jí Pipsi). 
Často navštěvoval hospodu U Zlatého tygra (Husova ul.), kde se 
v roce 1994 setkal s Václavem Havlem a americkým prezidentem-
Billem Clintonem.
Hrabal zemřel v roce 1997 v Praze po pádu z okna v pátém patře 
Ortopedické kliniky nemocnice na Bulovce, ve které se léčil.
Byl  pohřben  v  rodinném  hrobě  na  hřbitově  v Hradištku.  Ve 
stejném hrobě byla pohřbena také jeho matka „Maryška“, nevlast-
ní otec „Francin“, strýc „Pepin“, žena „Pipsi“ a bratr „Slávek“. Byl 
uložen v těžké dubové rakvi s nápisem PIVOVAR POLNÁ, jak si 
přál.  
Režisér Jiří Menzel získal za filmovou podobu Hrabalovy knihy 
Ostře sledované vlaky americkou filmovou cenu Oscara.
Po  Bohumilu  Hrabalovi  je  pojmenováno  veřejné  prostranství 
v Praze 8 na Palmovce – náměstí Bohumila Hrabala a také nedale-
ká Základní škola Bohumila Hrabala.

obr. 1: Bohumil Hrabal, 1985, český 
spisovatel, foto Hana Hamplová. 
Dostupné z      
http://commons.wikimedia.org/wiki/File
:Bohumil_Hrabal_1985_%C4%8Desk
%C3%BD_spisovatel_foto_Hana_Ham
plov%C3%A1.jpg?uselang=cs, pod 
licencí  Creative  Commons  Zachovejte 
licenci 3.0 

Markéta Saletová, IX. třída

Malí spisovatelé
Ve školní družině jsme si v měsíci březnu povídali o knížkách. Děti si navrhly obal své vlastní 
knihy. Někteří se pokusili napsat i svůj první příběh. pokračování na straně 8

Jednou večer se jedna kráva dívala na pohádku. Viděla tam čer-
venou krávu. Nechtěla být obyčejná jako ostatní krávy, tak si řek-
la, že se polije červenou barvou. Ale červená barva jí stekla. Když 
krávě stekla červená barva, byla moc smutná. 
„Počkejte, už to mám,“ řekla kráva. „Budu jíst hodně červených 
jablek!“ Tak jedla a jedla, až všechny snědla. Ale červená pořád 
nebyla!
„Už to zase nevyšlo,“ řekla naštvaně kráva. „Mám další nápad! 
Budu jíst hodně jahod.“ Tak jedla a jedla, až všechny jahody sněd-
la. Ale červená pořád nebyla!
Tentokrát se kráva rozhodla čichat k červeným květinám. Čichala 
a čichala, ale červená pořád nebyla.
„Možná bych toho měla nechat,“ říká kráva. „Ne, ještě ne! Mohla 
bych zkusit  všechno  najednou.“  Tak  se  kráva  polila  červenou 
barvou, snědla moc jablek a jahod a čichala k červeným květinám. 
Po deseti minutách byla červená. „Juchů!! Jsem červená!!!,“ jásala 
kráva. Šla na louku a všem se pochlubila.

Josef Holfeuer, II. třída

http://cs.wikipedia.org/wiki/28._b%C5%99ezen
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bohumil_Hrabal_1985_%C4%8Desk%C3%BD_spisovatel_foto_Hana_Hamplov%C3%A1.jpg?uselang=cs,
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bohumil_Hrabal_1985_%C4%8Desk%C3%BD_spisovatel_foto_Hana_Hamplov%C3%A1.jpg?uselang=cs,
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bohumil_Hrabal_1985_%C4%8Desk%C3%BD_spisovatel_foto_Hana_Hamplov%C3%A1.jpg?uselang=cs,
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_Bohumila_Hrabala
http://cs.wikipedia.org/wiki/Palmovka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha_8
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ost%C5%99e_sledovan%C3%A9_vlaky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hradi%C5%A1tko_(okres_Nymburk)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nemocnice_na_Bulovce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost_Zlat%C3%A1_Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivo_Tretera
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
http://cs.wikipedia.org/wiki/3._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1914
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  Ámosův list                 Okénko do III. třídy

Už umíme vyjmenovaná slova po B, L, M, P… 
Jde nám to, jako když bičem mrská. V matema-
tice  umíme  zaokrouhlovat,  učíme  se  počítat 
s trojcifernými čísly a začínáme písemně sčítat a 
odčítat  trojciferná  čísla.  V prvouce  se  učíme 
o jednotkách délky, objemu a hmotnosti.
Druhý lednový  týden  proběhl  v naší  škole  ze-
lený den, takto se naše třída oblékla do zeleného 
kabátu.

foto: Michal Špirit
14. ledna jsme se zúčastnili novoročního turnaje 
ve vybíjené, o této akci se psalo v minulém čísle 
školního časopisu. Akci jsme si moc užili a těší-
me se na další turnaj.
21. ledna jsme byli na Lipce, kde jsme se dozvě-
děli spoustu informací o zvířátkách v zimě. Na 
vlastní kůži jsme zažili, jak je těžké být zajícem 
a  hledat  si  venku  něco  k snědku,  viděli  jsme 
film, ve kterém byl hlavním hrdinou krtek,  ží-
žaly a podzemí, odlévali jsme stopy zvířat, atd.
28. ledna naši školu navštívilo divadlo. Naše po-
hádka se jmenovala Písnička pro draka.

hra na žížaly foto: Aneta Adamcová
Během února jsme se pilně učili, koncem tohoto 
měsíce jsme přivítali ve škole rodiče, pana sta-
rostu  a  každého,  kdo  se  chtěl  podívat,  jak 
pracujeme s projektem EU.

foto: Iveta Schimmerová
Také jsme se dozvěděli, že budeme spát ve ško-
le.  Už  se  nemůžeme  dočkat,  až  to  nastane. 
Máme  slíbené  hry,  stezku  odvahy,  večerní 
promítání filmu a  ranní rozcvičku. 

Aneta Adamcová

Velikonoční omalovánka

Vybarvi podle zadání:
jednotky objemu – modře
jednotky délky – žlutě
jednotky hmotnosti – červeně
Zbytek kraslice dokresli dle fantazie.

text a kresba: Aneta Adamcová



Průzkum veřejného mínění
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  Ámosův list                                       Anketa

Milí spolužáci,
minulý týden jsme se ve slohu začali učit o tom, 
co  všechno  můžeme  najít  v novinách.  Prvním 
útvarem byla anketa a my jsme se rozhodli vy-
zkoušet si, jak takový průzkum veřejného míně-
ní vzniká.
Rozdělili  jsme  se  do  skupin,  popřemýšleli 
o tom, co nás zajímá, na základě toho jsme vy-
tvořili svoji vlastní anketu a oslovili jsme nejen 
vás, ale i naše učitele a další zaměstnance školy. 
Svou práci dovedla bohužel do konce zatím jen 
jedna skupina, a tak vám v tomto vydání přináší-

me zatím jen výsledky ankety, kterou provedly 
Nikol Havlátová, Ester Křížová a Vendula Ku-
čerová. 
Určitě si mnozí z vás vzpomenou, že holky zají-
malo, jaké je vaše nejoblíbenější zvíře. V obou 
dotazovaných  skupinách  na  celé  čáře  zvítězil 
nejlepší přítel člověka – pes.
Příště  vám  určitě  sdělíme  i  výsledky  dalších 
skupin a pokusíme se přinést i interview, s nímž 
se seznámíme v dalších hodinách. 

žáci V. třídy

Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře? - ZaměstnanciJaké je vaše nejoblíbenější zvíře? - Žáci

Výzdoba jídelny

V březnu byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma „Zdravá výživa“. Práce žáků byly vystaveny 
v 1. patře ZŠ. Nejvíce hlasů od žáků a učitelů dostaly obrázky od Nikoly Maarové, Markéty Kor-
gerové, Dominiky Jahodové, Venduly Sedlákové a Michaely Kafoňkové. Vítězné obrázky rozjasní 
prostory naší školní jídelny.

Iveta Schimmerová

Další obrázky jsou zveřejněny na první straně.

Nikola Maarová, VIII. třída

Dominika Jahodová, VIII. třída

Markéta Korgerová, VIII. třída



Ryzí zprávy z hor aneb LVK 2014
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  Ámosův list                                                      Sport

Ve dnech 1. - 7. 3. 2014 jsme, stejně jako každý 
rok,  vyrazili  na  zimní  výcvikový  kurs.  Jela 
s námi  opět  ZŠ  Lipůvka,  ale  tentokrát  na  nás 
v autobuse nečekali naši loňští známí, ale děti ze 
4. třídy. Cestou autobusem jsme se schovávali za 
záclonky  na  oknech  před  slunečními  paprsky, 
které  nevěstily  žádné  příhodné  lyžařské  pod-
mínky. Při průjezdu Teplicemi nad Bečvou, kde 
jsme  na  čerstvě  posekaném  greenu  uviděli 
nadšené golfisty jen ve svetřících, jsme pomalu 
začali  přemýšlet  o  „plánu  B“.  Ještě  jsme 
spoléhali  na  serpentýny  stoupající  do  vyšších 
poloh, kde stál náš hotel. Za každou 180° zatáč-
kou jsme marně vyhlíželi sníh. Když jsme vyná-
šeli svá objemná zavazadla plná zimního oble-
čení do svých pokojů, náš plán A=lyžovat se za-
čal rozplývat. Až první procházka k plánované-
mu  svahu  nás  ujistila,  že  lyžovat  se  bude.  Je 
pravda,  že  kvalita  sněhu  nebyla  nejlepší,  ale 
vzhledem k teplému počasí, které tu panuje již 
delší dobu, to byl skoro zázrak, že na sjezdovce 
sníh  udrželi.  Koncem týdne se sice sníh začal 
podobat barvou i konzistencí spíše beach volej-
balovému hřišti, ale nakonec jsme stihli i závody 
ve slalomu. 
V úterý, kdy bylo odpočinkové odpoledne, jsme 
navštívili  ruční  výrobnu  svíček  UNIPAR 
v Rožnově  pod  Radhoštěm.  Měli  jsme  velké 
štěstí,  že  nás  provázel  majitel  firmy,  bodrý 
Valach,  který  kromě  ukázek  různých  svíček  a 
povídání  o  jejich  výrobě,  dal  dětem  mnoho 
cenných rad do života pravým valašským způso-
bem i nářečím. Například rada: „Když si chceš 
něco kúpit,  tož se zeptaj na tři věci. Za prvá - 
potřebuju to? Za druhá – mám na to? Za třetí – 
líbí sa mi to? Jak jednou odpovíš NE, tož nic ne-
kupuj,  ogare.“   Pokud  byste  chtěli  další  ostré 
valašské rady, tož sa zeptajte děcek z devítky. Po 
návštěvě svíčkárny vzaly děti útokem různé ob-
chůdky  na  náměstí,  aby  doplnily  zásoby  ne-
zdravými  pochutinami  a  přeslazenými  nápoji, 
které pravidelně tajně konzumovaly v posteli po 
večerce. Ráno je odhalily jen prázdné obaly po-
valující se po zemi kolem postele. 
Poslední den se vždy koná karneval na lyžích. 
Letos, vzhledem ke kvalitě sněhu, jsme se roz-
hodli udělat karneval jinak, ale o to zábavněji. 

Naši  velcí  žáci  připravili  pro  malé  čtvrťáky 
z Lipůvky různá stanoviště s úkoly a děti v mas-
kách  chodily  kolem  hotelu  po  stanovištích  a 
skákaly  v pytli,  běhaly  slalom,  luštily  rébusy, 
střílely na branku, zkrátka vše, co jim velcí při-
pravili. Moc se jim to líbilo a všichni si to užili. 
Nakonec bylo všem líto, že už odjíždíme domů, 
a loučili se s příslibem účasti v příštím školním 
roce. To je důkazem toho, že když se sejde pri-
ma parta,  jak tomu letos  určitě  bylo,  zdařilost 
kurzu  nezáleží  na  kvalitě  a  množství  sněhu. 
Takže „SKOL“ (lyžařský pozdrav pocházející ze 
švédštiny) příští školní rok!

A na úplný závěr krátké hodnocení žáků  9. tří-
dy, které nazvali  Bylo, nebylo (Adéla Kozlová, 
Martin  Křivák,  Ondřej Mareček,  Pavel  Ma-
sopust, Tereza Vraňanová, Barbora Machová)
Co se mi líbilo?
Áda: večery, Martin: jídlo,  Ondra: instruktoři, 
Pavel: pizza, Terka: instruktoři, Barča: sníh
První dojem…
A: Bylo teplo…, M: Všude bláto..., O: Super…, 
P: Mám hlad.., T: super, zase zpět tady..., B: su-
per zážitky…
Odjížděl jsem s…..
A:  krásně  prožitým  týdnem.   M:  plným 
žaludkem.  O: skvělými zážitky.  P: se sestrou. 
T: krásnými vzpomínkami.  B: se super zážitky.
Potěšilo mě….
A: sníh a návštěva Martina a Dejva (instruktoři 
snw z loňského roku). M: zásuvky hned u poste-
le. O: dobré jídlo. P: sníh. T: instruktoři. B: uby-
tování a teplo.

Šárka Hudeová



Karneval
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  Ámosův list                   Střípky ze školní družiny

V pátek před jarními prázdninami propukl v tě-
locvičně  školy  rej  masek  vedený  třemi  čaro-
dějnicemi.  Tančili  jsme na hudbu Maxim  Tur-
bulenc,  bravurně  jsme  zvládli  Ptačí  tanec  a 
Makarenu. 

foto: Hana Frišová
Soutěžili  jsme  v  tanci  s  míčky  na  čele,  hráli 
jsme upravenou Židličkovou, v družstvech jsme 
soutěžili v různých disciplínách (kimovka, oře-
chový  terč,  autíčka,  kuželky,  kroužky,  hod 
míčkem). Nejšikovnější z nás si odnesli drobné 

odměny a sladkosti. 

foto: Iveta Schimmerová
Odborná porota složená ze zástupců z řad učite-
lů  i  žáků  vybrala  za  nejlepší  masku  MLÉKO 
Aleny Martínkové za 1. a 2. třídu a masku MNI-
CHA Vojtěcha Lankaše za 3. a 4. třídu. 
Na závěr jsme se všichni těšili na tombolu. Užili 
jsme si prima odpoledne. Co myslíte, milé mas-
ky, sejdeme se zase za rok na družinovém karne-
vale? 

Iveta Schimmerová

Máš talent?

Ve čtvrtek  20.  března  proběhlo  finále  soutěže 
"Družina má talent". Každé oddělení vyslalo do 
boje  tři  zástupce.  Děti  se  velice  pečlivě  při-
pravovaly a  opravdu  dokázaly,  že  mají  talent. 
Porota složená z p. učitelky Frišové a p. učitelky 
Adamcové  neměla  snadnou  práci.  Nakonec 
v těsném souboji  vybojovala  Adéla  Vaverková 

1. místo  za hru na kytaru a zpěv, Valérie Miná-
řová  za  hru  na  flétnu 2.  místo  a  Eliška 
Šejnohová  za  dramatizaci pohádky  3.  místo. 
Drobnou odměnu za účast si v podobě lampiónu 
a lízátka odnesli i další finalisté. 
Gratulujeme a děkujeme za krásný kulturní záži-
tek! 
Rozhovor s vítězkou finále najdete na straně 8.

Iveta Schimmerová

O velikonočního zajíce
Týden před velikonočními prázdninami odstar-
toval ve II. oddělení boj o velikonočního čoko-
ládového zajíčka. Děti plnily velikonoční úko-
ly.  Hledaly vajíčka,  která se zajíčkovi ztratila 
z košíčku, bloudily ve vajíčkovém bludišti, pát-
raly po stejně nazdobených kraslicích, počítaly, 
kolik vajíček snesla slepička. Z děvčat se nej-
více dařilo  Veronice Kuklové a z chlapců byl 
nejšikovnější Marek Pokorný.  Na vítěze čekal 
nejen čokoládový zajíček, ale i drobná odměna.

Iveta Schimmerová

Sofie Urbánková

Lukáš Spěšný
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Ámosův list                                                         Rozhovor

Jedno deštivé odpoledne jsem požádala o  roz-
hovor  vítězku  soutěže  „Družina  má  talent“ 
Adélu Vaverkovou  ze třetí třídy.  Adélka  soutěž 
vyhrála s písní „Niagára“, kterou nejen zazpíva-
la, ale svůj zpěv doprovodila hrou na kytaru. 
Adélka se zpočátku ostýchala, ale nakonec jsme 
si spolu příjemně popovídaly.

R (redakce): Ještě jednou Ti gratuluji k úspěchu 
v soutěži.

A (Adéla): Děkuji.

R: Proč sis vybrala hru na kytaru?

A: Nic jiného mě nenapadlo.

R: Jak často jsi na vystoupení cvičila?

A: Každý týden asi dvě hodiny.

R: Kdo Ti pomohl s výběrem písně?

A: Písničku mi pomohla vybrat Zorka 
Rýparová.

R: Od kolika let hraješ na kytaru?

A: Hraji od 8 let.

R: Navštěvuješ hudební školu?

A: Ne, učím se doma se Zorkou Rýparovou.

R: Co je podle Tebe nejtěžší při hře na kytaru?

A: Pro mě je nejtěžší udržet rytmus.

R: Jaká je Tvoje nejoblíbenější píseň?

A: Nejvíc se mi líbí „Buchet je spousta“.

R: Umíš ji zahrát na kytaru?

A: Ještě ne.

R: Jaké máš další koníčky kromě hry na kytaru?

A: Koníčků mám hodně. Chodím do keramiky, 
na koně, hraji tenis. Mám ráda horolezectví.

R: Dosáhla jsi úspěchu i v jiné soutěži?

A: Ano. Na horolezecké soutěži jsem skončila 
na 1., 4. a 6. místě.

R: Gratuluji, jsi šikovná.

Děkuji Ti za rozhovor a přeji Ti spoustu dalších 
úspěchů.

A: Děkuji.

text a foto: Iveta Schimmerová

  

Malí spisovatelé
dokončení ze strany 3

Po  14  dnech  usilovné  práce 
představily děti své knihy ostat-
ním  spolužákům. Následně děti 
v  tajném hlasování  zvolily  dvě 
nejzajímavější knihy – od Jola-
ny  Sedlákové  a  Aleny  Martín-
kové. Paní učitelce se líbila kni-
ha Josefa Holfeuera.

Iveta Schimmerová

Jiří Saleta, II. třída Jolana Sedláková, II. třída



Velikonoční kvíz
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1) Kdy slavíme Boží hod velikonoční?
a) každý rok ve stejný den, tzn. 20. dubna
b) v neděli po prvním jarním úplňku
c) první neděli po rozkvětu zlatice

2) Na Velikonoce křesťané slaví:
a) ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista
b) narození Ježíše Krista
c) svatbu Marie s Josefem

3) Jak se nazývá týden před Velikonocemi?
a) pašíkový
b) pašijový
c) předvelikonoční

4) Kdo byl Jidáš?
a) Ježíšův bratr
b) jeden z dvanácti apoštolů vyvolených Ježí-
šem, nejbližší přítel Ježíše
c) jeden z dvanácti apoštolů vyvolených Ježí-
šem, zradil Ježíše za 30 stříbrných

5) K čemu dříve sloužily řehtačky?
a) od Zeleného čtvrtka sloužily ke svolávání k 
bohoslužbě místo zvonů
b) sloužily místo budíku na Zelený čtvrtek
c) byla to pomůcka, která se používala ke komu-
nikaci se zvířaty

6) Co symbolizuje na Velikonoce vejce?
 a) nový život, plodnost
 b) půst
 c) štěstí

7) Proč sejeme na Velikonoce obilí?
a) jako symbol Zeleného čtvrtku
b) jako symbol hojnosti
c) jako symbol začátku zemědělských prací

8) Proč mají být ženy na Velikonoce vyšlehané 
pomlázkou?
a) aby byly celý rok štíhlé jako proutek
b) aby byly celý rok poslušné
c) aby byly celý rok zdravé a plodné 

9) Z jakého proutí by se měla plést pomlázka?
a) z březového
b) z vrbového
c) z bukového

10) Co je to kraslice?
a) vejce ozdobené výtvarnou technikou
b) pomlázka zdobená stužkami
c) jiný název pro slepici

Iveta Schimmerová

Řešení:

1. b), 2. a), 3. b), 4. c), 5. a), 6. a), 7. c), 8. c), 9. b), 10. a)

Doplň přísloví

Kdo chce psa bít, _______________________
Přišel s křížem _________________________
Kdo chce kam, _________________________
Chytrému napověz, _____________________
Potrefená husa _________________________
Mladý může, __________________________
Co se v mládí naučíš, ve_________________ 
jako když__________
Všechny cesty vedou do _________________
Vidět Neapol a_________________________
Na hrubý pytel_________________________
Kdo lže, ten krade, do________ se_________ 

Barbora Názlerová, VI. třída   

Ukázka z písanky

Valerie Minářová, I. třída



Křížovka
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1. E

2.

3.

4.

5.

6.

7. Á S

8. D

9.

10.

11.

12. Ě

13.

14.

1. 

2. 
3. Hořká léčivka – vyjmenované slovo
4. Na zámku panoval ...
5. Samice berana
6. Domácky Václav – rýmuje se se slovem          
Vašek
7. Na chléb si namažu …
8. Opak ke slovu smutek
9. Kráska s trny
10. Opak ke slovu muž
11. Světadíl, na kterém leží náš stát
12. Ivánek, Mrazík a ...

13. 
14. Má svátek 17.5.

Aneta Adamcová

Osmisměrka

P O R A N G U T A N

P L I D O O P Y S O

B K Ž I T O O K B H

Ř U O Ú L A O R B A

P Í V L O K A K O V

S A M O I T T E H I

K E P A L E R B U C

Í E P O N B T R S E

L L V O L I Č O L U

U E O V O C E U A A

C E V O R Í J K V P

Výsledky soutěže
„Olympijské“  soutěže  v  minulém  čísle  se 
úspěšně zúčastnil Marek Kvasnička, VI. třída. 
Marek si za svou snahu zaslouží drobnou od-
měnu (k vyzvednutí ve II. oddělení ŠD).  

Iveta Schimmerová

PES, ERB, ÚL, ŽITO, CULÍK, PALEC, BO-
HUSLAV,  ŘÍMANI,  KOLIE,  NOHAVICE, 
LIDOOPY,  BROUK,  PLŽ,  ORANGUTAN 
JÍROVEC,  BUVOL,  OVOCE,  SKOK,  VO-
LIČ, OBRATLOVEC, CIBETKA 

Víš, kde leží ...........................(viz. tajenka)?
Dušan Martínek, VI. třída
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