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„Hody, hody doprovody, 

dejte vejce malovaný, 

nedáte-li malovaný, 

dejte aspoň bílý, 

slepička vám snese jiný.“ 

 

Naši milí čtenáři,  

také tomu nevěříte? Po dvou 

letech za sebou máme 

Velikonoce bez jakýchkoliv 

omezení! Pevně doufám, že jste 

si je vychutnali dosyta a vyrazili 

jste na obchůzku po známých     

a kamarádech. 😊  

Velikonoce se ovšem neslaví 

jenom u nás, ale po celém světě. 

Tak se pojďme společně 

podívat, jak to chodí v jiných 

koutcích země, co se událo u nás 

ve škole nebo si přečtěte tipy, co 

koupit maminkám ke Dni 

matek, který nás zanedlouho 

čeká! 

 

Váš Všeználek 
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Duben 
 
DUBEN – JARO 

Slovo „duben“ je odvozeno od 

podstatného jména označujícího listnatý 

strom – v tomto případě jde samozřejmě 

o dub.  

 

Dubnové pranostiky 

Jak šel čas a staletí, tak i lidová moudrost získala poznatky o tom, jak 

to v přírodě chodí. Vznikla proto celá řada lidových pranostik a pověr 

řádným hospodářům radících, jak se zařídit a s přírodou se vypořádat.  

Mezi známé pranostiky patří ty o svatém Jiří. Na svatého Jiří vylézají 

hadi a štíři. Na svatého Jiří rodí se jaro. Svátek svatého Jiří je velmi 

významný z pohledu lidových pranostik.  

Zahrada v dubnu 

V dubnu můžeme sadit mnoho 

rostlin. 

 

Zelenina 

V dubnu můžete na zahradu zasadit 

téměř všechny druhy zeleniny. 

Naklíčené brambory, salát, červenou řepu, ředkvičky, hrách, česnek, 

mrkev, kopr, zelí, kapustu nebo kedlubny. 

 

Štanglová Adriana, VI.C 
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Dubnové osobnosti 
 

*7. dubna - LUCIE BÍLÁ 

- vlastním jménem Hana Zaňáková, česká zpěvačka populární hudby  

a herečka. Mezi její největší hity patří mimo jiné „Láska je láska“, 

„Trouba“, „Jsi můj pán“. Mimo to je společnicí ve firmě 

FANTAZMA, která provozuje divadlo Ta Fantastika. 

*12. dubna - PAVOL HABERA 

- slovenský zpěvák, skladatel, moderátor, hudebník a muzikálový herec. 

*16. dubna - LUCIE BORHYOVÁ 

- česká televizní moderátorka, která uvádí od roku 1999 Televizní 

noviny na TV Nova a od roku 2005 také magazín Víkend. Patří mezi 

nejznámější tváře televize Nova. 

*27. dubna - LEOŠ MAREŠ  

- český moderátor rádia Evropa 2 a zpěvák. 

*27. dubna - DÁDA PATRASOVÁ  

- přezdívaná též Dáda, česká herečka, zpěvačka a moderátorka. 

*28. dubna - Eva Samková  

- česká snowboardistka, v této disciplíně je olympijskou 

vítězkou ze Zimních olympijských her 2014 v Soči a bronzovou 

medailistkou z následujících ZOH v Pchjongčchangu.  

 

Nováková Simona, VII. A 
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Co se děje ve škole?
 
LYŽÁK 8. ROČNÍKU 

Od 12. 3. 2022 do 

16. 3. 2022 osmé třídy 

vyrazily na lyžařský kurz do 

Velkých Karlovic. Sraz byl 

v neděli v 11:30 u Kovozoo. 

Čekaly na nás dva autobusy. 

Jeden autobus byl pro žáky 

z 8.A a 8.D a druhý byl pro 

žáky z 8.B a 8.C.  

Ze Starého Města do Velkých Karlovic se jelo jednu hodinu a tři 

čtvrtě. Když jsme tam dojeli, vyházeli jsme kufry a lyže, které jsme dali 

do zadní strany hotelu, kde jsme bydleli. Večer jsme ještě zašli ke 

skiareálu, kde jsme si koupili skipasy a rozdělili se do týmů. Každý den 

se vstávalo v 6:45. Po snídali jsme a vyrazili na svah. První den se na 

nás pan učitel díval, jak umíme lyžovat, a začali jsme jezdit hada. Když 

jsme se rozlyžovali, dal nám pan učitel volno až do svačiny, která byla 

vždycky v 10:00. Lyžovalo se až do oběda. Po obědě jsme měli volno. Po 

volnu měla každá skupina něco jiného. Jedna měla bowling, druhá 

zdravotní procházku a třetí akvapark. Poté jsme měli večeři, po večeři 

denní rozkaz, potom zpívání, večerní hry a nakonec večerka, která byla 

každý den jindy.  

V sobotu pro nás dojel autobus a jeli jsme do Starého Města. 

 

Novák Ondřej, VIII.D 
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Co se děje ve škole? 
 

PŘEDNÁŠKA O DOSPÍVÁNÍ 

30. 3. 2022 k nám do školy přišla paní Mgr. Pavla Sutton. Žáci 

6. ročníku absolvovali přednášku o dospívání Adam a Eva, která byla  

o tom, co se děje s jejich tělem během dospívání. Pro žákyně 7. ročníku 

byla připravena přednáška „Dospívám“ a kluci se zase dozvěděli, co je 

čeká „Na startu mužnosti“. A ani žáci 8. ročníku nepřišli zkrátka. Pro 

ně bylo připraveno povídání na téma „Holky jsou z Venuše a kluci 

z Marsu“, při kterém byli obeznámeni s tím, co se děje s tělem během 

početí a také to, že je důležité o své tělo správně pečovat.  

Pro nás všechny byla přednáška přínosem a děkujeme paní 

magistře za návštěvu. Příští rok se budeme těšit na další koloběh 

přednášek. 😊 

Spáčilová Kristýna a Štanglová Adriana, VI. C 
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Co se děje ve škole?
 
DEN ZEMĚ   

8. 4. 2022 

v pátek jsme se 

všechny sedmé třídy 

vydaly pomoci 

Zemi. První dvě 

hodiny jsme se učili. 

Jakmile zazvonilo 

na 3. hodinu, vyšli 

jsme k šatnám. 

Každá třída dostala 

svůj plánek, ve 

kterém jsme měli zaznačenou trasu, po které měli jít. Dostali jsme pytle, 

nandali jsme si rukavice a mohli jsme vyrazit. My, 7.A, jsme šli okolo 

Salašky a až k Moravě. Našli jsme toho spoustu, i když bychom byli rádi 

za opak. Našli jsme třeba troje boty, Nokii, čelovku a spoustu dalších 

šílených věcí. Sbírali jsme zhruba dvě hodiny. Na cestě k Moravě jsme 

potkali 7.D. U Moravy jsme si chvíli odpočinuli a udělali nějaké fotky. 

Potom jsme vyrazili ke Klubku, kde na nás čekali zasloužené špekáčky. 

Za pomoc nám poděkoval pan starosta a místostarosta. Potom jsme si 

vychutnali špekáčky a vyrazili zpátky do školy. 

 

    Nováková Simona, VII. A 
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Zajímavost 
 

JAK SE SLAVÍ VELIKONOCE VE SVĚTĚ? 

Amerika: 

Dopoledne děti 

začnou hledat vajíčka, která 

jim schoval na zahradě 

velikonoční zajíček. Rodina 

jde poté do kostela  

a následuje sváteční oběd. 

 

Maďarsko: 

V Maďarsku se Velikonoce slaví podobně jako v Česku. V Česku 

kluci šlahají dívky, aby byly zdravé, a v Maďarsku chlapci polévají dívky 

vodou. Následně je postříkají parfémem a za to dostanou od dívky 

vajíčko, koláč nebo alkohol. 

Itálie: 

V Itálii se Velikonoce nazývají Pasqua, v těchto dnech snídají slaný 

koláč s vajíčkovou náplní. Pečou tradiční sladké dorty, které mají tvar 

holubice, a pořádají pikniky v přírodě. Velikonoce pro Italy mají velký 

význam a jejich oslavy se konají po celé zemi. 

 

Řecko: 

V den pravoslavných Velikonoc v každém domě probíhá vajíčková 

bitva. Všichni členové rodiny po sobě hází vajíčka a cílem je samozřejmě 

vajíčko o soupeře rozbít. 
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Zajímavost 
 
Polsko:  

V Polsku se Velikonoce slaví podobně jako v Česku. Polsko je velmi 

katolická země, centrem je kostel. Lidé si nechávají při bohoslužbách na 

Bílou sobotu světit jídlo, které přinesou v proutěném košíku. Košík je 

nejčastěji zdoben zelenými větvičkami z vrby nebo břízy.  

Španělsko: 

Ve Španělsku se na Velikonoce připravuje masová pečeně - roscon 

de pascua. Pečou se věnce nebo bochánky ze sladkého těsta, do kterého 

se vtlačuje barevné natvrdo uvařené vejce. Každá dobrota má v sobě 

plastového panáčka a ten, kdo ho najde, bude mít podle tradice štěstí. 

Irsko: 

Velký pátek je v Irsku posvátným dnem. Nesmí se zabíjet žádná 

zvířata, rybařit, pálit nebo opracovávat dřevo. Nikdo se nesmí stěhovat 

nebo začínat jakoukoliv práci. Vejce, která jsou v tento den nakladena, 

jsou označena křížem a každý by měl alespoň jedno takové vejce                       

o Velikonocích sníst. 

Ježová Denisa, VII.C 
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Zajímavosti a tipy
 

PRVNÍ MÁJ 

Na 1. máje se už dávno vztyčuje májka, což je holý kmen stromu 

s věncem, květinami, fáborky a pentlemi na jejím vrcholu. Probíhá 

stavění velkých májí pro celou vesnici, mládenec mohl stavět i malé 

májky na dvoře dívky, kterou tím chtěl okouzlit a vyjádřit jí náklonnost 

a úctu. 
 

TIPY NA DÁRKY 

Pro ženy: 

- dobrým darem je poukázka např. do wellness centra nebo do 

oblíbeného obchodu; 

- jestli ráda čte, tak jí určitě udělá radost nějaká knížka, kterou 

víš, že ještě nemá a má ráda takový žánr;  

- každý má rád čokoládu, a proto je dobré jí koupit bonboniéru. 
 

Pro muže:  

- ponožky vždy potěší;  

- pralinky nebo čokoládu má rád snad každý; 

- voňavku ať nesmrdí. :D 

 

 

 

 

 

 

Jakšíková Lucie, VI. C 
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Zajímavosti a tipy
 

DEN MATEK 

Je to den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství.  Slaví se         

v různé dny na mnoha místech po celém světě. V ČR se slaví druhou 

květnovou neděli. 

 

 
 
Co mamince koupit? 

 

- každou mámu potěší její oblíbená bonboniéra; 

- hrneček, aby měla z čeho pít kávu;  

- náramek či řetízek bude určitě ráda nosit; 

- pokud si nepotrpíte na nakupování nebo nechcete tolik utrácet, 

natrhejte na louce květiny a vyrobte třeba přáníčko. 

 
Machová Tereza, VI. C 
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Číselná křížovka
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Havlásek Viktor, VI. D 
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Bludiště 
 

NAJDEŠ CESTU Z JEDNOHO KONCE NA DRUHÝ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ježová Denisa, VII. C a Macháček Jan, VI. D 
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Jarní obrázek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spáčilová Kristýna, VI. C 
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Kam vyrazit v květnu? 
 

4. května – 20. května 2022 - klub skalničkářů Praha pořádá   

v Praze na Karlově náměstí – Moráni, v zahradách vedle Faustova domu 

- výstavy spojené s prodejem rostlin a poradenskou službou. Výstavy jsou 

vždy od 9.00 do 18.00 hodin včetně sobot, nedělí a svátků. 

 

Výstava exotických motýlů 

v Troji - během letošní výstavy ve 

skleníku Fata Morgana budou 

návštěvníci obdivovat od 8. dubna 

do 22. května 2022 krásu 

motýlích křídel, půvabný let            

i tajuplnou přeměnu kukly              

v dospělého motýla. Během výstavy 

se představí přes pět tisíc jedinců. Výstava je otevřená denně od 9:00 

do 19:00 hodin, za vstupné zaplatíte 150 Kč.  

 

Horský resort Dolní Morava otevře na jaře 2022 světový unikát 

Sky Bridge 721. Na Dolní Moravě se staví nejdelší visutý most na světě, 

který spojí dva hřebeny hor. Lávka pro pěší bude měřit 721 metrů ve 

výšce 95 metrů nad zemí. Turistické centrum Dolní Morava rozšiřuje své 

atrakce. Vedle oblíbené Stezky v oblacích, bobové i mamutí horské dráhy 

a dalších atrakcí vzniká v resortu unikátní visutý most přes Mlýnické 

údolí. Po překlenutí údolí se na druhé straně mostu všem návštěvníkům 

otevírá jedinečná příležitost poznání lokální přírody a historie. 

 

Jarotková Eliška, VII. D 
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Pro legraci 
 

„Odkud máš ten nový mobil?“ 

„Vyhrál jsem soutěž v běhu.“ 

„A kdo všechno běžel?“ 

„Majitel telefonu, policie a já.“ 

 

„Mami, malý Honzík nemůže usnout. Mám mu něco zazpívat?“ 

„Ne, zatím ne. Nejdříve to s ním zkus po dobrém.“ 

 

Potkají se dva kamarádi. 

„Slyšel jsem, že ses oženil…“ 

„Ano. to je pravda.“ 

„Gratuluji! To musíš být šťastný muž!“ 

„Ano, musím.“ 

 

Když jsi vysoký a někdo se tě zeptá, jestli hraješ basketbal, zeptej se ho, 

jestli hraje minigolf. 

 

 Jarotková Eliška, VII.D 

Redakce
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Jarotková Eliška, Novák Ondřej, Provodovská Tereza, Kusáková Veronika 

 

Všeználek / 5. číslo / roč. 2021–2022 / vyšlo 29. dubna 2022. 

Na další číslo se můžete těšit na konci května 2022. 


