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Milé čtenářky, milí čtenáři,  
 

 v novém čísle Školních novin zavzpomínáme na významné svátky 

a události, které se v těchto jarních měsících každoročně odehrávají. 

Nezapomeneme zmínit ani důležité akce, kterých se žáci naší školy 

zúčastnili.  

 V úvodu si můžete připomenout některé znaky, které se k tomuto 

ročnímu období vážou. Následně se ohlédneme za Velikonocemi, jejich 

tradicemi a také se dozvíte, jak slaví lidé tento svátek v zahraničí. Další 

část je věnovaná školním akcím, takže si budete moci zavzpomínat na 

úspěchy a snahu našich žáků. S blížícím se závěrem nahlédnete do tajů 

Filipojakubské noci a čarodějnic, až se dostanete k prvomájové oslavě 

Svátku práce. Na úplném konci už vás čeká jen zábava a čas se zase na 

chvíli rozloučit.  

 Ráda bych tímto poděkovala těm, kteří svými články do novin 

přispěli a všem ostatním popřála krásné a prosluněné jarní dny.  

 
 

 
 
 

Pouze pro potřeby školy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Pranostiky: 

Březen, za kamna vlezem. 

 

Na svatého Řehoře čáp 

letí od moře. 

 

Na svatého Jiří vylézají 

hadi a štíři. 
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                JARO 
 Meteorologické jaro začíná 1. března a končí 31. května, kdežto 

astronomické jaro začíná jarní rovnodenností, tedy zpravidla 20. března 

a končí letním slunovratem, to je 21. června. Letní slunovrat je 

okamžik, kdy Slunce na své pouti po obloze protíná obratník Raka. 

Co se vlastně děje s příchodem tohoto ročního období?  

 Nejvíce si asi všímáme toho, že se prodlužují dny a my si tak 

užíváme sluníčka o něco déle. Příroda se probouzí ze zimního spánku a 

dává nám to najevo svými pestrými barvami a všudepřítomnou vůní. Zvířata přivádějí na svět 

mláďata a vše rázem ožívá. Se začátkem jara souvisí také přílet ptáků z teplých krajin. Jedním z 

nich je i čáp bílý. 

          Víte že…? 

 Jedná se o jednoho z největších u nás žijících ptáků. Jsou obecně 

považováni za ptáky nosící štěstí – asi proto, že hnízdí blízko lidských 

obydlí. Lidé mají čápy rádi a často o ně i dobře pečují. Na jaře nejdříve 

většinou přilétá samec, aby obsadil hnízdo. Na rozmezí léta a podzimu 

odlétají čápi na jih za teplem, převážně do Afriky. Při této cestě jsou 

schopni urazit denně 100 – 300 km. Celá cesta tam i zpět je ale mnohem 

delší (více než 20 000 km).  

 

               Mgr. Lucie Hovorková 

 

 

 

                  NAŠI MALÍ BÁSNÍCI 

 
  Skvělá parta     Motýl 

  Jednou ve dne na louce,   Na zahradě plazí se 

  motýl koukal na slunce.   a na zimu kuklí se. 

  Přišla za ním beruška,    Je to motýl krásný, 

  jó, to byla letuška.    má rád hodně básní. 

  Přišel za ním mravenec,            Lukáš 3.A 

  jmenoval se Brabenec. 

  Tak se všichni seznámili 

  a kytičky malovali. 

               Hanka 3.A  

 

             žáci 3. ročníku 
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VELIKONOCE 
 Velikonoce jsou tradiční oslavou jara. Tyto svátky bývaly v minulosti důležitější než 

Vánoce. Jsou to nejvýznamnější křesťanské svátky spojené s památkou 

umučení a vzkříšení Krista. Připomínáme si tím jeho zmrtvýchvstání. 

Velikonoce se slaví vždy po jarní rovnodennosti, 1. neděli po jarním 

úplňku. 

 Poslednímu týdnu před Velikonocemi se říká Pašijový týden a 

každý den v tomto týdnu má své pojmenování. 

Modré pondělí, Žluté úterý 

 V tyto dny se ve všech chalupách uklízelo. 

Škaredá středa 

 Tento den se nesměl nikdo na nikoho mračit, aby se nemračil po celý rok. 

Zelený čtvrtek 

 Název dostal podle zelené barvy Olivové hory, kde začalo Kristovo utrpení. Tento den bývá 

zvykem připravit jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin (špenát, šťovík, mladá kopřiva apod.), aby 

byl člověk po celý rok zdráv.  

Velký pátek 

 Je to den ukřižování Krista, den hlubokého smutku, kdy se nekonaly mše a při 

bohoslužbě v katolických kostelech se pouze zpívalo a četly texty. Také by se v tento den nemělo 

prát prádlo, protože by se máčelo ne do vody, ale do Kristovy krve.  

Bílá sobota 

 V mnohých krajích bývalo zvykem v tento den světit oheň před kostelem. Od tohoto ohně 

se zapálila velká velikonoční svíce (Paškál) a pomocí ní se oheň obřadně přenesl do kostela.  

Velikonoční neděle  

 Je to den zmrtvýchvstání Krista. Vrcholí velikonoční svátky, končí půst. V kostele se dříve 

provádělo svěcení pokrmů (beránek, mazanec, vejce, chleba, víno). 

Velikonoční pondělí  

 V tento den obcházejí chlapci s pomlázkou domy a dívky a ženy jsou jimi vyšlehány, aby 

byly zdravé, veselé a pilné. Pomlázka je totiž symbolem předávání síly, zdraví a svěžesti. Za 

odměnu dávají chlapcům malovaná vajíčka.  

 

A jak je to s Velikonocemi v zahraničí?  

 

Slovensko 

 Slovenské Velikonoce se od českých v podstatě zásadně neliší, i v této sousední zemi je 

tradicí hodování s pomlázkou, které říkají „korbáč“ a barevná vajíčka. Na východě Slovenska je 

velmi oblíbené i u nás známé polévání vodou. Peče se zakulacený bochánek „paška“, domovy se 

zdobí pučícími větvičkami a uklízí se. Stejně jako u nás se na Velikonoční pondělí vypraví 

chlapci s pomlázkou na koledu a vyšlehají dívky, aby byly zdravé. Koledě se na Slovensku říká 

„šibačka“ a „polievačka“. Po Velikonočním pondělí následuje tzv. odplatné úterý, kdy chodí na 

pomlázku děvčata a šlehají chlapce.  
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SLOVENSKÁ VELIKONOČNÍ ŘÍKANKA 

 

Šibi, ryby, mastné ryby,   Šibi, ryby, mastné ryby, 

kus koláča od korbáča.   kus koláča od korbáča,  

Ak mi nedáš dve vajíčka,  a vajíčka do košíčka. 

daj mi aspoň makovníčka.  Šibi, ryby, mastné ryby, 

Ešte k tomu groš,    kus koláča, od korbáča,  

aby bolo dosť.     ja chcem iba máličko, 

      maľované vajíčko. 

 

Anglie 

 Anglické Velikonoce – Easter – mají původ svého pojmenování ze skandinávského slova 

Eostur, které označuje jaro. Důležitým dnem pro oslavy Velikonoc v Anglii je Masopustní úterý – 

Shrove Tuesday, kterému se také říká palačinkový den – Pancake Day. S tímto dnem je spojený 

speciální palačinkový závod ve městě Olney, který se koná na památku hospodyně, která v ten 

den pekla palačinky, a když zaslechla zvon, zvoucí ke zpovědi, vyběhla ven v zástěře a 

s pánvičkou v ruce. 

USA 

 Americké Velikonoce jsou překvapivě poměrně málo náboženské. V USA není volným 

dnem Velikonoční pondělí, ale Velký pátek. Mnoho rodin se schází večer na Bílou sobotu a zdobí 

vajíčka. Ta se pak schovávají různě v domě a na zahradě a v neděli ráno je děti hledají.  

Itálie 

 Italské Velikonoce se nazývají Pasqua a v těchto dnech Italové snídají slaný koláč 

s vajíčkovou náplní. Pečou tradiční sladké dorty, které mají tvar holubice a především pořádají 

pikniky v přírodě. Půstu předchází karneval, který si Italové opravdu užívají. Karnevalové veselí 

začíná již v lednu a končí Popeleční středou. Součástí karnevalů jsou pestré průvody masek. Po 

celou dobu Velikonoc můžete v Itálii potkávat procesí se svíčkami a na Zelený čtvrtek, Velký 

pátek, Bílou sobotu a Velikonoční neděli probíhají velké bohoslužby.  

            Mgr. Lucie Hovorková 

NÁVOD NA VÝROBU POMLÁZKY 

 Na výrobu pomlázky se nejvíce hodí vrbové proutky, protože jsou pružné a dostatečně 

dlouhé. Když máme proutky nasbírané, roztřídíme si je podle délky a tloušťky. Ty nejdelší se 

nechávají na omotání rukojeti. Nejjednodušší pomlázka, kterou zvládnou i malé děti, je ze tří 

proutků. Složitější jsou pak ze čtyř a více proutků. My si dneska ukážeme, jak se plete 

pomlázka ze šesti.  
 

1. Proutky si v horní části svážeme provázkem a následně rozdělíme na půl tak, že máme 
    v každé ruce po třech. 

 
   2. Nejprve uchopíme horní proutek z levé strany a provlékneme ho 
                       kolem středního proutku na pravé straně a vrátíme na spodní pozici  

       zpět na levou stranu. (viz. obrázek č. 1) 

 

      3. Totéž učiníme s pravým horním proutkem. Tak postupujeme  
        střídavě až ke konci délky proutků. (viz. obrázek č. 2) 

          Dobře, ale citlivě utahujeme.  
         3 



 

Obrázek č. 1         Obrázek č. 2 

 

 

 

 

 
             

                    Mgr. Lucie Hovorková 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 Ve středu 27. března se na naší škole 

uskutečnil Den otevřených dveří pro budoucí 

prvňáčky. Pro děti byla připravena pohádková 

stanoviště, kde měly možnost vyzkoušet si 

obrázkové čtení, práci s interaktivní tabulí, 

v tělocvičně si ověřily svou fyzickou zdatnost a 

mnoho dalšího. Budoucí školáci si tak společně 

s rodiči mohli vytvořit představu o tom, co vše se 

dá ve škole dělat. Velké díky patří učitelkám, které 

spolu s dětmi z 8. ročníku pomohly toto příjemné 

odpoledne zorganizovat.  

        

              

 

 

 

 

 

            Mgr. Lucie Hovorková 

 

                  Mgr. Lucie Hovorková 
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FLORBALOVÝ TURNAJ 1. STUPNĚ V 

CHOTOVINÁCH 

 Ve čtvrtek 12. dubna se děvčata 4. a 5. tříd 

zúčastnila florbalového turnaje v Chotovinách. Po 

první remíze s Tučapami získala děvčata větší 

jistotu a dále již úspěšně 

vyhrávala. Ze skupiny do finále 

postoupila z druhého místa. 

Rozhodující pro ně byl zápas s 

družstvem ZŠ Komenského, ve 

kterém opět remizovala a 

následovaly nájezdy. V těch se 

dívkám již tolik nedařilo, ale zaslouženě se 

umístila na 2. místě. Děvčatům děkujeme za 

úžasné nasazení a výsledky.  

 
        
          
             Mgr. Eliška Zimová 

 

 

 Ve středu 11. dubna jsem vyrazila s dvanácti chlapci ze čtvrtých a pátých tříd do Chotovin 

na florbalový turnaj. Kluci sehráli celkem šest zápasů. Přiznám se, že emoce cloumaly nejen s 

nimi, ale i se mnou. Všechny zápasy byly velmi napínavé. Třikrát jsme remizovali, dvakrát jsme 

zažili těsnou prohru a jednou 

jsme vyhráli. Kluci bojovali, seč 

jim síly stačily. Někteří sportovci 

mluví často o tom, že jim při 

zápasu chybělo nějaké to 

štěstíčko. Musím jim teď dát za 

pravdu, protože někdy se i přes 

tu největší snahu nedostává 

zasloužené odměny, když chybí i 

trocha toho štěstí. Za mě mají ale 

všichni kluci velkou pochvalu a 

neméně velký obdiv za jejich 

soutěživost a nadšení pro hru.  

                        Mgr. Martina Koubová
     
     

                                               Mgr. 
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ŠTAFETOVÝ POHÁR 
 V úterý 17. dubna se žáci a žákyně z 2. – 5. ročníku zúčastnili Štafetového poháru v 

Táboře.  Všichni závodníci si zaběhli štafetu ve své kategorii a poslední smíšené štafety ukázaly 

spolupráci mladších a starších žáků. Dětem rozhodně nechybělo odhodlání bojovat až do 

poslední vteřiny. I přes velkou snahu a povzbuzování jsme se sice neumístili, ale i tak jim patří 

velké poděkování  za vynaložené úsilí a reprezentaci školy.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

                           Mgr. Lucie Hovorková 

 

FOTBALOVÝ TURNAJ CHLAPCŮ  

8. A 9. TŘÍD 
 V pátek 20. 4. se starší chlapci zúčastnili okresního kola ve fotbale v Sezimově Ústí. Za 

účasti 15 škol si náš tým počínal velmi dobře a ze skupiny postoupil z druhého místa. V boji o 

konečné umístění jsme po vítězství nad ZŠ Komenského Soběslav a remíze se ZŠ Sezimovo Ústí 

obsadili konečné 4. místo. Všem chlapcům děkuji za výbornou reprezentaci školy.  

                                 Mgr. Jan Podlaha  

 

VZKAZ V LAHVI 
 Psal se 19. červen 2017. V rámci ČTENÁŘSKÉHO KLUBU jsme s žáky bývalé 3. C a 3. D 

napsali několik „vzkazů“ neznámým čtenářům. Děti psaly o sobě, o svých koníčcích a přáních. 

Některé přidaly i obrázky. Potom jsme dopisy vložili do PET lahví a společně vhodili do řeky 

Lužnice. 

Celou cestu k řece a nazpátek jsme spřádali plány, jaké to bude, až nám odepíše neznámý 

nálezce. Naše fantazie pracovala na plné obrátky. Ale jak už to bývá, přišly prázdniny, začal 

nový školní rok.  
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 Děti postoupily do čtvrtých tříd v doprovodu jiných paní učitelek, my jsme zase 

vítaly prvňáčky. Na vzkazy v lahvi si nikdo z nás nevzpomněl. 

Jaké bylo moje překvapení, když jsem 7. dubna letošního roku obdržela mail od pana 

Černého, který psal, že v rámci úklidu kolem řeky Lužnice našli i PET lahev a v ní naše 

dopisy! Pan Černý byl tak hodný a vše usušil, oskenoval a přinesl do školy. 

 Přestože jsme doufali, že naše pozdravy objeví někdo žijící dál než v Soběslavi, 

potěšilo nás, že lahev vůbec někdo našel. Stále je tady naděje, že ostatní tři lahve svého 

nálezce ještě hledají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Mgr. Renata Šrubařová, Mgr. Eva Červenková 

 

DEN ZEMĚ 
 Je den věnovaný naší 

planetě a má nám připomenout 

to, že patříme této Zemi, ne ona 

nám. Neměl by být ale jediným 

dnem, kdy myslíme na naši 

matičku Zemi, ale měl by nám 

připomenout, že Den Země je 

každý den. Tento svátek nás 

tedy upozorňuje na dopady 

ničení životního prostředí a 

slaví ho lidé po celém světě, bez 

ohledu na původ, víru či 

národnost.  

 Chraňme ji a pečujme o 

ni. Všichni jsme totiž dětmi 

Země.  

 

                  Mgr. Lucie Hovorková, Karolína Pavlíková z 5.A 
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 Den Země se také uskutečnil na naší škole, v 

letošním roce zaměřený na lesní pedagogiku. Pracovníci 

Lesů ČR připravili pro žáky 1. – 6. tříd v přírodě za řekou 

Lužnicí 6 stanovišť se zajímavými úkoly a informacemi o 

lese. Žáci odhadovali a určovali výšku stromů, vyzkoušeli 

si řezání pilou, chůzi na chůdách a dozvěděli se spoustu 

zajímavého o těžbě dřeva, myslivosti a zvířatech žijících v 

lese. Mohli si zblízka prohlédnout živého dravce, rohy a 

parohy lesních kopytníků i zbraně myslivců. Někteří žáci 

byli úspěšní při střelbě z luku na terč. Nejobtížnějším 

úkolem hlavně pro nejmladší žáky bylo určování 

listnatých a jehličnatých stromů. S pomocí lesníků a 

paní učitelek se žákům poznávání stromů podařilo. 

 Tradičně proběhla v tento den i školní 

soutěž ve sběru papíru. Vyhodnoceni byli tři 

nejpilnější sběrači na 1. i na 2. stupni a tři třídy 

z každého stupně, které nashromáždily nejvíce 

papíru. Celkem bylo letos sebráno 11 900 kg 

papíru. Děkujeme všem, kteří na školní dvůr 

přinesli jakékoli množství starého papíru a 

žákům 9. tříd za zajištění sběru. 

        

              

 

      Mgr. Eva Radostová 
 

ŠKOLNÍ ATLETICKÁ OLYMPIÁDA  

1. STUPNĚ 
 

 V pondělí 7. května se uskutečnila na 1. stupni olympiáda v lehké atletice. Bylo rozdáno 

120 diplomů, ale zvítězili všichni žáci, kteří se 

olympiády účastnili, zejména naši prvňáčci, kteří 

takové závody zažili poprvé. 

Nejúspěšnější sportovci za jednotlivé ročníky: 

1. roč. Adam Pánek – 4 medaile 

2. roč. David Sedláček – 4 medaile 

3. roč. Jakub Říha a Barbora Pecháčková – oba 3    

    medaile 

4. roč. Adam Žahour a Adéla Pánková – oba 3      

   medaile 

5. roč. Daniel Potušňák – 4 medaile 

 Poděkování patří všem žákům za pěkné 

sportovní výkony, paním učitelkám, které zajistily 

všechna stanoviště a dohled na tribunách a žákům 

9.A, kteří pomohli s přípravou i v průběhu 

olympiády. 

 Poděkování patří také panu řediteli a paní zástupkyni za předávání diplomů a medailí.   
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             Mgr. Miluše Králová 
 

FILIPOJAKUBSKÁ NOC 
 Tato magická noc (z 30. dubna na 1. května) patřívala mezi noci, kdy prý zlé a nečisté síly 

vládly větší mocí než kdy jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, 

kdy měly nečisté a zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt různě 

poschovávané, zakopané a před lidmi ukryté poklady. Aby se hledač 

pokladu dokázal před silami úspěšně bránit, musel prý mít při sobě 

květ z kapradí, svěcenou křídu a řadu dalších předmětů. Lidé také 

věřili, že této noci v povětří poletuje spousta čarodějnic letících na 

sabat (zn. shromáždění čarodějnic). Ty se slétaly na hranicích obcí, na 

křižovatkách cest nebo vyvýšených místech, kde sabat slavily. Učily se 

zde také mimo jiné různým kouzlům a připravovat různé masti a 

nápoje. Jelikož měly čarodějnice schopnost létat, jejich dopravním 

prostředkem obvykle bývalo koště, vidlice či hřeble.  
 

SOUČASNÁ PODOBA OSLAV ČARODĚJNIC 
 

 Dnes se udržuje pálení čarodějnic jako zábava mládeže a dětí. Stavějí se velké vatry, aby 

to bylo na nějaké hoře nebo návrší už není podmínkou. Často je celá slavnost spojena 

s průvodem čarodějnických převleků a odehrává se na nějakém hřišti, louce nebo jiném 

prostranství. Do hranice z dříví se pak umístí slaměná figurína, která má symbolizovat 

čarodějnici a ta se potom v zapálené hranici spálí. 
 

ČARODĚJNICKÉ HRY 
 

Kdo se stane čarodějkou?  
 

 Děti sedí v kruhu se skrčenýma nohama. Po vnitřním obvodě kutálejí středně velký míč (z 

ruky do ruky) a říkají přitom říkanku. 
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 Jakmile dořeknou poslední slova, paní učitelka zavolá jména dvou z dětí a tyto děti si 

musí co nejrychleji vyměnit místo v kruhu. Mezitím to dítě, u kterého se při posledním slově 

říkanky zastavil míč, tento uchopí a snaží se zasáhnout jednoho z přebíhajících hráčů. Pokud 

některého zasáhne, ten se stane čarodějnicí a vypadává ze hry.  

 

Čarodějko, my se ptáme, čehopak se chytit máme? 
 

 Děti jsou volně v prostoru, jedno dítě má roli čarodějnice. Čarodějnice je chce začarovat, 

ale děti se před jejím čarováním mohou zachránit, najdou-li to, co jim čarodějka řekne. 
 

 Dialog: 
 Děti: „Čarodějko, my se ptáme, čehopak se chytit máme?“  
 Čarodějnice: př. „Červené barvy!“ 

 
                          Jana Čáslavská ze 4.D, Mgr. Lucie Hovorková 

 

ČARODĚJNICE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 
 Ve středu 25. 4. proběhlo ve školní družině čarodějnické odpoledne. Vše se odehrávalo 

v parku u nádraží, kde bylo připraveno deset stanovišť. Rozdělili jsme se do skupin po třech 

nebo po čtyřech a mohli jsme začít. Úkoly byly různě zaměřené, např. obejmout strom, spočítat 

žluté domy, … atd. Po splnění všech úkolů jsme dostali proužky papíru, z kterého jsme si 

vyrobili čarodějnické koště. Aktivity se mi moc líbily a ostatní děti byly také nadšené.  
 

               Karolína Pavlíková z 5.A 

1. MÁJ 

1. května je den lásky, ale také Svátek práce. V lidové tradici bývá počátek května spojen 

se stavěním májek. Obyčej stavění májí je velmi starý a znají ho v celé Evropě. Možná je to 

pozůstatek prastarých jarních slavností, kdy strom představoval strážného ducha obce. Májka 

stávala a dnes i stále stává na návsi, před radnicí, před zámkem nebo před kostelem. Staví se 

každoročně 30. dubna. Aby co nejdéle vydržela, bývá zhotovena z jehličnanu – nejčastěji ze 

smrku, jedle nebo borovice. Vršek je zdoben různobarevnými stuhami a je zde umístěn také 

věnec z chvojí. 
 

Proč den lásky? 

Traduje se, že každá dívka musí být na 1. máje políbena mužem pod kvetoucím stromem, 

jinak že do roka „uschne“. 
 

Vzpomínáte si ještě na báseň Máj od Karla Hynka Máchy? Tak si jí společně trochu 

připomeneme.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Mgr. Lucie Hovorková 
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STŘÍBRNÝ ÚSPĚCH NA DOPRAVNÍ 

OLYMPIÁDĚ 
 I v letošním školním roce se žáci naší školy zúčastnili  již 44. ročníku okresního kola 

dopravní olympiády v Táboře. 

Družstvo mladších žáků obsadilo 

krásné druhé místo – byli to: 

Alexandra Vachromějeva, Tomáš 

Fric, Eliška Patočková a Jakub 

Vorel. Eliška Patočková byla vůbec 

nejlepší mladší dívkou a jako 

odměnu dostala cyklistický dres. 

Ani starší spolužáci  nezůstali 

pozadu a celkově se umístili také 

na druhé příčce. Stříbrné medaile 

si na krku odvezli Hana Kalabová, 

Jakub Řezníček, Vendula 

Benáková a Michael Švadlena. 

Žákům gratulujeme a děkujeme 

za vzornou reprezentaci školy.  

              Mgr. Lenka Kubešová 

 

McDonald´s CUP  
Dne 11. 5. 2018 se chlapci čtvrtých a pátých tříd ze všech sil snažili vykopat co nejlepší 

výsledek ve fotbalové soutěži McDonald´s Cup v Táboře. V základní skupině vyhráli všechny 

zápasy a jednou byl výsledek nerozhodný. Mezi pět nejlepších, bohužel pro nás, postoupil 

soupeř, který vyhrál na skóre. Tím jsme přišli o šanci hrát o první až páté místo. Jindy by nám 

tyto krásné výsledky na postup 

stačily. Klukům tedy nezbylo než 

bojovat o šesté až jedenácté 

umístění. Nakonec skončili sedmí 

z devatenácti družstev. Všechny 

hráče musím pochválit. Snažili se 

ze všech sil. Ukázali sportovního 

ducha a rozhodně se za své 

výkony nemuseli stydět.   

 

 

 

 
    

     
                 Mgr. Martina Švejdová 
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ROZHOVOR S NAŠIMI ŽÁKY 
 

1. Kam podle tebe patří rozbitá TV?  2. Co podle tebe není zdravé pro planetu  
            Zemi? 
 A) na skládku (Julianka)    A) znečišťování (Julianka) 

 B) na skládku (Natálka)     B) auta (Natálka) 
 C) do sběru (Kristýna)     C) výpary z aut (Kristýna) 

 D) na skládku (Vašek)     D) odpadky (Vašek) 
 E) do popelnice (Dominik)    E) znečišťování (Dominik) 
 

3. Co je naopak zdravé pro planetu Zemi? 4. Co prvního tě napadne, když se řekne  
            Země? 

 A) třídění odpadu (Julianka)    A) život (Julianka) 
 B) čerstvý vzduch (Natálka)    B) půda (Natálka) 
 C) uklízení odpadků (Kristýna)   C) koule (Kristýna) 

 D) pití (Vašek)      D) tráva (Vašek) 
 E) příroda (Dominik)     E) planeta (Dominik) 
 

5. Jak dlouho trvá rozklad papíru? 
 A) půl roku (Julianka) 

 B) 1 měsíc (Natálka) 
 C) 10 let (Kristýna) 
 D) 2 týdny (Vašek) 

 C) 2 roky (Dominik) 
 
                        Klára Mixová z 5.B 

 

VELIKONOČNÍ DOPLŇOVAČKA 
 

 
 
 

 
     

 
              Klára Mixová z 5.A 
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ZAKROUŽKUJ  ODPADKY PODLE TOHO, DO 

KTERÉ POPELNICE PATŘÍ.  
 

(BIO-HNĚDOU, SKLO – ZELENOU, PLAST – ŽLUTOU, PAPÍR – MODROU)     
OSTATNÍ ODPADKY ZAKROUŽKUJ ČERNĚ. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
         Jana Čáslavská ze 4.D, Mgr. Lucie Hovorková 
 

JARNÍ HÁDANKY 
 
 

  1.      2.      3. 

   
 

 
 
  

 
  4.       5. 

 
 
 

 
 
 
                   Mgr. Lucie Hovorková 
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JARNÍ MANDALA 
 

VYBARVI SI MANDALU PODLE SVÉ NÁLADY. 
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SPRING WORD SEARCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ 
 

 VELIKONOČNÍ                                

      DOPLŇOVAČKA                  TŘÍDĚNÍ ODPADU 
 

   KRASLICE    BIO (hnědá) – slupka od banánu, ohryzek  
                 SKLO (zelená) – zelená láhev, čirá láhev 

                             PLAST (žlutá) – kelímek od jogurtu, brčka 
           PAPÍR (modrá) – sešit, krabice 

             OSTATNÍ (černá) – telefon, baterka, krabice od mléka 
 

 

JARNÍ HÁDANKY 
 

1. hlemýžď, 2. kohout, 3. mrkev, 4. strom, 5. cibule 

 

 

 
Členové Redakční rady děkují všem učitelům, kteří se svými příspěvky 

 podílejí na tvorbě našich Školních novin. 
 

Na tvorbě Školních novin se podílejí členové Redakční rady: 
 

Klára Mixová, Jana Čáslavská, Karolína Pavlíková, Mgr. Lucie Hovorková 
 
 
 

 
Pouze pro potřeby školy 


