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Naše báseň aneb básníme v mluvnici   

Byla jedna ves,  

štěkal v ní pes.    

Bydlel tam i hokejista,  

projel tudy cyklista.  

Proletělo tam letadlo,  

chybělo v něm sedadlo.  

V domečku byla mistička,  

mléko lízala z ní kočička.  

Starosta zavelel nástup,  

bude se konat velký nákup.  

Už dost bylo spoření,  

nakoupíme koření.  

Přišel tam i ředitel,  

nebyl to však léčitel.  

Když vystřelil z kuše,  

propíchnul u auta duše.  

Chyběl mu jeden díl,  

to je naší básně cíl.  

(Martina Opálková, Tereza Kubíková, Anna Škárková, 6. ročník) 
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Naše báseň aneb básníme v literatuře  

V ulici začala noc,  

lidí už tam nebylo moc.  

Když už den začíná,  

mokrá tráva bývá.  

Brzký Slunce východ,  

pozdní školní příchod.  

Zimní chlad už začíná,  

sucho všude proniká.  

Letní teplo ustoupilo,  

to nám bylo více milo.  

(Kristýna Nováková a Patrik Vilímek, 9. ročník) 

 

Naše báseň aneb básníme v literatuře  

Den s nocí se střídá,  

pomalými kroky se vždy stmívá.  

Pravda na povrch vyplývá,  

lež se před ní neschová.  

Z malé nenávisti se láska stává,  

ano, tak rychle život chvátá.  

(Natálie Nesnídalová a Eliška Kotrbová, 9. ročník) 
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Naše báseň aneb básníme v literatuře  

Přijde takhle pravda,  

když lež odchází.  

Pozdě chodí pravda,  

až když svědomí je v nesnázích.  

Kvůli lžím jsme bdělí,  

spánek nelze najít.  

Když pořád lžeme,  

čeká nás prohra.  

Až když se svěříme,  

přichází výhra.  

Duše plná radosti,  

toho, kdo pravdu říká. 

Prázdná duše plná temnosti,  

toho, kdo se pravdy zříká.  

(Aneta Ludvíková a Vítězslava Kršková, 9. ročník) 

Naše báseň aneb básníme ve slohu  

Byl zimní slunečný den,  

zajíc v lese skákal jen.  

V košíku vajíčka měl,  

čmelák mu je záviděl.  

Potom se Slunce zamračilo,  

radost mu to pokazilo.  

(Adam Butkaj a Samuel Fiala, 7. ročník) 



5 
 

Velikonoce  

Chvíle je to velmi krátká,  

než najdeme vajíčka.  

Kdopak nám je asi schoval?  

Naše milovaná mamička.  

Hřejivá, usměvavá a milá,  

taková je moje maminka.  

Co já za ni dám?  

Byl bych potom sám.  

(Vanesa Nováčková, 7. ročník) 

 

Velikonoční anketa 

 

 Zeptali jsme se žáků naší školy na tyto čtyři otázky:  

1. Jedno slovo, které se ti vybaví, když se řeknou Velikonoce.  

2. Jaké dodržujete velikonoční tradice?  

3. Máš nějakou veselou velikonoční příhodu?  

4. Jaký je tvůj oblíbený velikonoční pokrm?  

 

Svátek jara, pomlázka, vajíčka, svátek, mrskačka, jaro.  

Hrkání, mrskání, barvení vajíček, pečení beránka, špenát k obědu, pletení pomlázky, 

pečení mazance.  

Na Velikonoce jsem dělala, že spím, aby mě strýc s bratránkem nevymrskali. Vyšlo mi 

to. Jednou jsem šla do obchodu pro vajíčka a cestou mě naháněli kluci. Když jsme byly 

se sestrou mladší, bály jsme se mrskačů, a tak jsme se schovaly a kluci nás museli 

hledat po domě.  

 Vajíčka, beránek, mazanec, špenát, nádivka s kopřivami.  
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Velikonoce ve světě 

Jak se slaví Velikonoce u nás, víme, ale jak je to jinde? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

V USA není volno na Velikonoční pondělí, ale pouze na 

Velký pátek. Vše tedy končí o Velikonoční neděli, kdy si 

rodiny pochutnávají na tradičních pokrmech, mezi které 

patří pečená šunka, sladké brambory nebo jehněčí pečínka. 

Následně začíná lov na vajíčka, která podle pohádky 

schovává neposedný zajíček všude po domě i zahradě. 

Všechny domy zdobí bohatá velikonoční dekorace a rodiny 

s dětmi se věnují barvení kraslic. Mnoho Američanů má k 

těmto svátkům silný vztah, a tak dodržují tradiční půst a pár 

dní před Velikonoci chodí rodiny společně do kostela. 

 

Stejně jako v Americe je hlavním symbolem Velikonoc 

hledání vajíček. Malování kraslic není ve Velké Británii tak 

rozšířené, a proto se hledají vajíčka čokoládová. Svátky zde 

začínají Masopustním úterkem, který je známý jako 

palačinkový den. Tyto svátky jsou věnované dětem, a proto 

se pořádají dětské slavnosti a večírky a ve školách se nosí 

velikonoční klobouky. K jídlu se podává jehněčí pečeně se 

sladkými bramborami a jarní zeleninou. 

 

Němci by si svátky jara nedovedli představit bez 

malovaných kraslic. Zároveň je spojují se sportovními 

aktivitami, jakou jsou přenášení, házení, koulení nebo 

rozbíjení vajec. Mezi oblíbené disciplíny patří hození 

vejce do dálky nebo co nejvýš, ale pozor: nesmí se 

rozbít! Zvykem také bývá, že se majitel domu pokouší 

přehodit vejce přes střechu. Člen rodiny pak chytá na 

druhé straně. Hod má ochránit stavení před bleskem.  
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(Eliška Havlišová, 8. ročník) 

 

Italskou tradicí je karneval, který začíná už počátkem ledna a trvá 

až do Popeleční středy. Jeho součástí jsou pestré průvody, 

maškarády, tance a hudba. Důležitou součástí karnevalu jsou 

masky. Největší událostí je takzvaná smrt karnevalu. V Benátkách 

je například slaměné tělo Krále karnevalu naplněno výbušnými 

žabkami a o půlnoci je spáleno na Piazza San Marco.  

Děti dostávají postavičku staré ženy, která má sedm nohou a 

symbolizuje tak sedm týdnů půstu. V polovině postavičku rozpůlí, 

jednu polovinu zahodí a druhou si nechají do konce půstu. Tradice 

a oslavy Velikonoc prožívají lidé v Itálii velice silně, pořádají veliká 

procesí a modlí se. Za největší lahůdku je považováno pečené 

jehněčí a velikonočním pokrmem jsou také preclíky. Zkroucený 

tvar má symbolizovat založené ruce při modlitbě. 

 

V katolickém Polsku si většina lidí nechává své sváteční 

pokrmy na Bílou sobotu posvětit. Mezi tradiční jídla patří 

klobásy, šunky a ke všemu se přidává křen, který slouží 

jako symbol zdraví, ale zároveň utrpení. Pečou se 

bábovky z kynutého těsta, beránci z cukru a tradičním 

pokrmem je mazurek – plochý moučník s různými 

náplněmi. Na Velikonoční pondělí se lidé polévají vodou, 

což jim má zajistit zdravý a dlouhý život.  
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Velikonoční hodování  

Velikonoční mazanec  

Ingredience 

2 lžíce rumu 

60 g droždí 

1 sáček vanil.cukru 

1 kg hladké mouky 

½ lžičky soli 

4 žloutky 

200 g cukru krupice 

1 lžička citr.kůry 

400 ml vlažného 

mléka 

200 g másla 

100 g rozinek 

Na ozdobu 

Cukr moučka 

4 lžíce  

mandlových plátků 

Na potření 

1 vejce 

 

Postup přípravy 

Z droždí, části mléka, lžíce cukru a lžíce mouky si připravíme kvásek, který necháme v teple 

kynout. 

 

Zbytek mouky, cukru, sůl, rozinky, citronovou kůru a vanilkový cukr smícháme v míse nasucho. 

Potom přidáme žloutky, zbylé mléko, rum, rozpuštěné máslo a vykynutý kvásek. Vařečkou 

zpracujeme na hladké těsto. Necháme v teple 45 minut kynout. 

 

Rozdělíme na dva díly, vytvarujeme bochánky, přendáme na plech vyložený pečícím papírem, 

přikryjeme utěrkou a necháme ještě 15 minut kynout. 
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Potom potřeme oba bochánky rozšlehaným vejcem a nahoře nůžkami rozstřihneme těsto do 

tvaru křížku. Posypeme plátky mandlí a vložíme do předehřáté trouby. Pečeme 10 minut na 

200 °C. Potom snížíme teplotu 

na 150 °C a dopékáme ještě asi 

30-40 minut. Vychladlé mazance 

před rozkrájením pocukrujeme. 

Velikonoční beránek  

Ingredience 

1 sklenice mléka 

350 g polohrubé mouky 

4 vejce 

200 g cukr krupice 

140 g másla 

1 lžička citronové kůry 

1 sáček kypřicího prášku do pečiva 

Podle potřeby 

Strouhanka na vysypání 

Tuk na vymazání 

 

Postup přípravy 

Formu na beránka vymažeme a vysypeme. Troubu předehřejeme na 180 °C. 

 

Vejce rozklepneme a oddělíme žloutky od bílků. Cukr utřeme s máslem a žloutky. Přidáme 

citronovou kůru, mléko, mouku s kypřícím práškem do pečiva a tuhý sníh z bílků. Těsto lehce 

promícháme. 

 

Třené těsto rozetřeme do připravené formy. Velikonočního beránka pečeme asi 45 minut v 

předehřáté troubě. Po upečení vyklopíme beránka z formy a necháme vychladnout. 

 

Třeného velikonočního beránka zdobíme podle fantazie. 

(Lenka Pavlíková, 8. ročník) 
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Koledníku, znáš 

velikonoční koledu?  

Tetičko, matičko, 

dejte mně vajíčko! 

Esli mně ho nedáte, 

vašu céru nevdáte, 

bude v kútě sedět 

a škaredě hledět, 

šak to uhlídáte! 

 

Upletl jsem pomlázku, 

je hezčí než z obrázku, 

všechny holky, které znám, 

navštívím a vymrskám, 

než mi dají vajíčko, 

vyplatím je maličko. 

 

A vy holky, znáte koledu?  

Kropenatá slepička 
snesla bílá vajíčka, 
obarvím je, vymaluji, 
všechny chlapce podaruji, 
pentličky si nastříhám, 
na pomlázku jim je dám. 

 

 

 

 
(Adam Rudolf, 8. ročník)  
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Naše velikonoční básnění  

Velikonoční pomlázka  

Upletu si pomlázku, 

 pro sebe i pro bráchu.  

Bude krásná a voňavá,  

mašlemi zdobená.  

Mašli přidá máma,  

teta k tomu krásná vajíčka.  

Pomlázka už krásně vzkvétá,  

barevná je jak růžička.  

Vajíček mám plný košík,  

ještě čeká babička.  

Mašle od ní samý puntík,  

vajíček mám plný košík.  

(Jan Hrůza, 7. ročník) 

 

Velikonoční  

Velikonoce se v kalendáři blíží,  

prožijeme je bez obtíží.  

Kluci pletou pomlázky,  

holky pečou beránky.  

Pomlázkou je kluci vyšlehají,  

holky na pomlázku jim mašle dají.  

Mašle se jim přiváže,  

kdo víc mašlí má, se ukáže. 

(Aleš Šabata, 7. ročník) 
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Velikonoce 

V pátek po škole,  

neměli jsme úkole.  

Tak jsem volala babičce,  

zda chce koupit kvasnice.  

Že prý ne,  

nebudeme dělat kynuté.  

Na beránka mi nakup,  

nebude to velký nákup.  

Vajíček mám dost,  

budeme péct pro radost.  

Říkám na to,  

dobře, babčo.  

Beránka budeme péct tobě, tetě, i nám,  

vajíček by měl být malý krám.  

Beránka jsme nepekli,  

vajíčka nám chyběly.   

(Vanesa Nováčková, 7. ročník) 

 

Velikonoce  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beránka si upečeme,  

pak ho mašlí nazdobíme.  

Nezapomeň očička,  

co má naše slepička.  

Beránka si nafotíme,  

mašličku upravíme.  

(( 

 

 

 

Beránek je připravený,  

na hostinu upravený.  

Na beránka můžeš mašlí,  

dát si dvaceti.  

Stejně se ti poztrácejí,  

jako hrstka v poupěti.  

(Nikola Křivánková, 7. ročník) 
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Letošní Velikonoce  

Letos je to trochu jinak, 

stačí jen pár vajíček. 

Na zadek mi pomlázkou dá, 

jen můj milý bratříček. 

 

Nevadí. 

Dám mu za to vajíčko, 

vařečka to přece není, 

bolí to jen maličko. 

 

Vařečkou se nemrská, 

to přece ví každý. 

Od toho je pomlázka. 

 

Vařečka je na vajíčka.  

Na holky je pomlázka! 

(Hana Klimešová, 7. ročník) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Daniel Tručka, 7. ročník)  

 

Čokoládové vajíčko  

Čokoláda, tak tu mám vážně rád, 

je to můj velký kamarád. 

Ať  je hořká, mléčná, bílá, s oříšky či 
bez. 

Vždycky mě to hrozně láká: 

No jez mě, jez!  

To největší štěstíčko 

je čokoládové vajíčko. 

 

 

 

Vajíčko je někdy s hračkou,  

plněné či duté. 

A to zjištění je vážně kruté. 

Dám si už jenom maličko, 

no třeba jen to vajíčko. 

Čokoládo, čokoládo, ty jsi 
moje láska, 

až podemnou váha praská. 
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Co bylo… 

• 9. 1. 2020: Hudební pořad pro první stupeň  

• 10. 1. 2020: Mozkoherna, 2., 8. a 9. třída  

• 13. 1. – 17. 1. 2020: Škola lyžování, 1. stupeň  

• 22. 1. 2020: Preventivní program STŘED, 1. a 7. třída  

• 29. 1. 2020: Žonglér v ZŠ  

• 3. 2. 2020: Preventivní program STŘED, 2., 8. a 9. třída  

• 6. 2. 2020: Preventivní program STŘED, MŠ a 6. třída  

• 10. 2. – 14. 2. 2020: LVK, 2. stupeň  

• 19. 2. 2020: Preventivní program STŘED, 1. a 7. třída  

• 22. 2. 2020: Krojový ples  

• 24. 2. 2020: Preventivní program STŘED, 2., 8. a 9. třída  

• 25. 2. 2020: Divadélko Hradec Králové, ZŠ  

• 5. 3. 2020: Preventivní program STŘED, MŠ a 6. třída  

• 5. 3. 2020: Exkurze, Vlněná dílna, Brno, 7. třída  

(Adam Rudolf, 8. ročník) 
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Vítejte v naší galerii… 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pohoda: LVK 2020 
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To jsme my: LVK 2020 
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Škola lyžování 2020 

Škola lyžování 2020 
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(Andrej Bohatý, 5. ročník) 
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Přejeme všem krásné a klidné 

Velikonoce. 

Hlavně hodně zdraví a pozitivní 

mysl. 
 

 

 (Redakce zpravodaje)  

 

 

 

 

 


