
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•speciální velikonoční číslo • proč slavíme Velikonoce • velikonoční luštění • školní 

Missky a Missáci • rozhovor s paní starostkou • velikonoční luštění o ceny • co se 

děje • návštěva brumovických dětí • zpráva z lyžáku • jak slaví velikonoce kluci a 

jak holky • velikonoční rada starších • velikonoční vtípky • velikonoční horoskop • 



 

 

15. 2. 2013- Valentýnská diskotéka 

18. 2. – 22. 3. 2013 - Lyžák 7. a 8. třídy 

11. 3. – 17. 3. – Jarní prázdniny 

20. 2. – 15. 3. 2013 - Žáci 9. třídy si podávali 

přihlášky na střední školy 

23. 3. 2013 - Hodina Země – mezi 20. 30 – 21. 30 

bude vypnuto v Neplachovicích veřejné osvětlení.  

28. a 29. 3. 2013- Velikonoční prázdniny!!! 

1. 4. 2013- Velikonoční pondělí  

 

10. 4. 2013 – Kino Holasovice  

                      – Kozí příběh se sýrem (17:30) 

 

22. a 23. 4. 2013- Příjímací zkoušky 

deváťáků na střední školy (přejeme 

hodně štěstí )  

 



  
Velikonoce jsou v Česku stejně jako v jiných zemích jedním z nejdůležitějších křesťanských svátků a 

jejich oslava se nese především v tomto duchu. O Velikonocích slavíme spoustu zvyků a tradic spojených 

s oslavou jara i vzkříšení Krista. 

 Nejživěji slaví Velikonoce na Moravě ale i na vesnicích a v regionech. Ve městech se dodržují 

tradice už jen málo. Mezi tradiční symboly Velikonoc patří: 

 

- velikonoční beránek (přirovnáván k Ježíši Kristu – obětován na kříži, vykoupení hříchů) 

- velikonoční zajíček (symbol plodnosti a symbol jara) 

- velikonoční vajíčka (symbol života a vzkříšení) 

- kočičky (květy vrby, symbol jara) 

 

Znáte pojmenování svatého týdne? 

 

Š_ _ _ _ _ _ á středa 

Z_ _ _ _ ý čtvrtek 

V _ _ _ ý pátek 

B _ _ á sobota 

 

Proč slavíme Velikonoce?  

                   

                 J_ _ _ š Kristus vstal z m _ _ _ _  ch. 

 

Co je to pomlázka? 

 

 Spletené v_ _ _ _ _ é proutky ozdobené m _ _ _ _ _ i. 

 

Hlavní symboly Velikonoc? 

 

 B _ _ _ _ _ k, P _ _ _ _ _ _ a, Z _ _ _ _ _ k 

 

Velikonoční pokrmy? 

  

 b _ _ _ _ _ k, m _ _ _ _ _ c, ch _ _ b  

 

 V pondělí nastává čas, na který se těší každý kluk, protože se chodí 

s pomlázkou šlehat dívky, aby byly po celý rok zdravé a veselé. Za odměnu 

dostávají malované vajíčka a sladkosti. 

                                                                                      Katka K.  



Velikonoce z pohledu děvčat a chlapců …hody, hody  

Kluci ... 
Pro mě osobně to je ten nejlepší svátek, protože holky vás celí rok otravují, lezou vám 

na nervy a nadávají na vás. Tak jim to My kluci můţeme jednou za rok vrátit a vyplýtvat 

přebytečné voňavky. A ti starší to berou jako příležitost ‚, Půlka zdarma‘‘  

 

Já mám budík nastavený na brzo ráno, abych mohl nejdřív obejít tetičky a podobně. 

Potom je ta lepší část, obejdu všechny spolužačky a kamarádky. Pořádně je vyšlehám a 

nasmradím, některé i poliju. :D Letos mám velké plány: Holasovice, Neplachovice, 

Schrochovice, Brumovice. (podle toho jak budu stíhat tak možná i Loděnice). 

 

Ještě že u nás není taková tradice, jak na Šumavě kde týden předem chodí holky. To já 

bych z domu vypadl hodně, hodně brzo ráno a vrátil bych 

se až večer. 

 

Všem klukům přeji dobrý lov a šetřete ty holky… 

Ale kašlete na to, dejte jim pořádně a i za mě. 

 

Holky vy to nějak vydrţte je to jednou za rok …  

                                    …vy nás můžete mlátit 365 dní v roce!! :D  

                                                                                                                                 MICHAL 

Holky ... 
Každé ráno se budíme v posteli, ale v ten den se vzbudíme ve spoustě studené vody. 

Opravdu je to nepříjemný pocit, když se nestihnete převléct z pyžama a skončíte rovnou 

z postele ve VANĚ!  

… Hned po studené vaně vás vymrskají pomlázkama. A docela dost to bolí, protože máte 

mokré oblečení! Jak se převlečete, tak někdo zazvoní na zvonek vašeho domu. Jste opět 

mokré, vymrskané a ještě k tomu páchnete po nějakém tom smradlavém spreji.  

   A takhle se to opakuje celé dopoledne a někdy i odpoledne. Tohohle svátku mají 

holky už dost, a některým klukům už ani neotvírají.  Tenhle svátek je pro všechny holky 

UTRPENÍ!!! Jsem si jistá, že většina holek by Velikonoce nejradši vyškrtla 

z kalendáře!!  A co si myslíte vy, Holky? …   

                                                                Nikol Varyšová  



 

 

 

1. Proč se slaví velikonoce? 
Kuba M.: Je to stará tradice 
Kačenka: Aby se mohla dávat vejce 
 

                                        2. Proč kluci kyčkují holky? 
                                                          Kačenka: Aby byly holky celý rok krásné. 

 
3. Kde se schováváte před kluky? 
Karolínka: Za mamku. 
Adélka Tenglerová: Do bunkru. 
Katka Kořistková: Do pokoje za dveře. 
 
 

4. Čím stříkáte holky? 
    Kuba M.: Klučičím sprejem. 

                                                          Honzík K.: Taťka mi půjčí voňavku nebo si ji najdu v popelnici. 
 

5. Čím tě kluci polívají? 
Adélka T.: Děda mě zastudil za záda. 
Kačenka: Ledovou vodou. 
 
                               6. Co se dáváte či dostáváte? 
                                             Karolínka: Dávám vajíčka z čokolády. 
       Kačenka: Dávám Kinder vajíčka. 
  Adélka T.: Všechno moţné.         
                                                          Kuba M.: Dostávám vajíčka a zajíčky z čokolády. 
 

 
7. Koho nejraději kyčkujete, koho chcete, aby vás pokyčkoval?  
Adélka T.: Nechci, aby mě kyčkovali. 
Kačenka: Honza Francek. 
Karolínka: Kuba Čech. 
Kuba Č.: Mamku, babičku. 
 

 
                               8. Co se vám na velikonocích líbí? 

  Karolínka: Jak kluci chodí kyčkovat. 
                    Kačenka: Jak vyrábím vajíčka a kupuji čokoládu. 

                         Kuba M.: Jak sprejuji holky. 
              Mikulášek: Vánoční zajíček od babičky Nadi. 

                                Honza K.: Jak holky utíkají pryč. 
                                                                      Adélka T.: Stavím 

bunkr, abych se mohla schovat. 
   

9. Co se vám na velikonocích nelíbí? 
Katka K.: Kdyţ otevřu dveře. 
Kuba M.: Jak sestra zdrhne. 
Mikuláš S.: Ţe nebudu vzbuzený aţ do půlnoci.                                                                Baruš  

Velikonoční luštění 



Úkol pro starší (devátá třída): 

Doplňte znaménka, závorky, mocniny tak, aby výsledek dával smysl. 

 
Úkol pro mladší ročníky (první až pátá třída) 

Pokuste se uhádnout hádanku, co je to? 

  

 

 

Úkol pro prostřední ročníky (šestá až osmá třída) 

Jak se dostanete přes řeku ke třicetikoruně, když nemůžete řeku přeplavat, přeskočit, obejít, 

ani postavit most? 

 

 

 

 

 

Výsledky hádanek budou slosovány, vítěze čeká sladká odměna. Ţáci mohou řešit pouze úkol 

své kategorie a hlasovat pouze jednou. Ţáci, kteří hodí více hlasů, budou ze soutěţe 

vyloučeni  Své odpovědi vhazujte do krabice s názvem Poděs u sborovny do 10.4. 2013. 

Ať vám to pálí … 

Hádanka č.1.:   

Vletěl pták na bodlák, 

z bodláku na hrušku, 

roztrhl tam podušku, 

sedlák se selkou běží, 

chtějí sbírat peří. 

 

Hádanka č.2.:   

Přišel k nám host, 

spravil nám most, 

bez sekery, bez dláta 

a přece je pevný dost 

 

Hádanka č.3.:   

Čtyři nožky, 

dvě trnožky, 

v zimě běží,  

v létě leží. 

 

 

Hádanka č.4.:   

Korunu na hlavě,  

andělský šat, 

zlodějský krok,  

ďábelský křik. 



 Lyžák 
 

            Kaţdý rok jezdí sedmá třída na lyţařský výcvik. Letos konečně 

přišla řada na nás. Ráno 18. února jsme se všichni sešli před školou. 

Těšili jsme se na příštích pět dní bez rodičů, domácích úkolů a písemek. 

Učitelé spočítali všechny ţáky a zavazadla, pak jsme nastoupili do 

autobusu. Naposledy jsme zamávali všem rodičům i učitelům, kteří se 

s námi přišli rozloučit. 

Cestou jsme si povídali, smáli se a plánovali následujících pět 

dní. Kdyţ jsme konečně dorazili na místo a vynosili z autobusu všechny 

tašky a lyţe, zírali jsme na chatu Kazmarku. Z oken si nás prohlíţely 

jiné děti. Byly z Bruntálu a přijely chvíli před námi. Vešli jsme do chaty. 

První místnost byla malá a slouţila jako úschovna bot a lyţáků. 

Následovala chodba a na ní schody nahoru. Ověšeni taškami jsme 

všichni vyšlapali na další chodbu. Vedle schodů byla televize a pár 

křesel, takové společenské místo. Pak uţ byly pokoje. Kaţdý hledal ten svůj. Vešli jsme a začali 

vybalovat. Potom jsme navštěvovali ostatní. Pan učitel navrhl, ţe bychom mohli jít na procházku. 

Kdyţ jsme se vrátili, čekal na nás oběd. Najedli jsme se, 

chvilku odpočívali a pak jsme se vypravili na svah. Pro 

některé z nás to bylo úplně poprvé. Po spoustě pádů, ale i 

smíchu jsme se vyčerpaně vrátili zpět na Kazmarku. 

Následovala večeře a večerní hry, které byly opravdu 

zábavné. Sbírání papírků brčky, provlékání provázku pod 

oblečením nebo kolíčky na oblečení. Unavení jsme si 

konečně lehli do postelí a ještě dlouho si povídali.  

Druhý den ráno jsme se po snídani opět vypravili na 

svah. Všichni se stále zlepšovali. Po obědě, v odpoledním klidu, jsme se 

začali pomalu seznamovat s dětmi z Bruntálu. Vzniklo pár nových 

přátelství. Pak jsme šli opět na svah. Pádů ubývalo a kaţdý si byl na 

lyţích nebo snowboardu jistější neţ minulý den. Po obědě šlo uţ lepší 

druţstvo lyţařů na vlek. Ostatní se museli ještě trošku vylepšit. Po 

návratu ze svahu jsme si povídali s kamarády z Bruntálu a koukali na 

filmy v televizi. U večeře jsme si povídali a pan učitel nás seznámil 

s plány na další den. Také nám řekl, ţe někteří z nás uţ můţou na 

večerní lyţování. Ostatním to ale nevadilo, uţili si večer u televize.  

 Třetí den po snídani, ranním lyţování a obědě 
nám pan učitel řekl, ţe se půjdeme projít. Šli jsme kolem 
zasněţených stromů, z kaţdé střechy visely rampouchy 
a na čepice nám padaly sněhové vločky. Došli jsme aţ 
k obchodu, kde jsme měli chvilku na nákup. Po doplnění 
zásob sladkostí a pití jsme šli zpátky. Zastavili jsme se 
v pizzerii, kde si kaţdý objednal pizzu. Vrátili jsme se na 
chatu, pizza měla dorazit aţ v 9 hodin večer. Po večeři 
jsme se vydali na večerní lyţování. Tentokrát uţ nás šlo 
víc. Ten večer jsme si opravdu uţili, 
 



ani nám nevadilo, ţe se vleky párkrát zastavily. Při cestě zpátky jsme potkali nějaké tři starší 

kluky. Táhli sáňky a zpívali. Vypadalo, ţe se „trochu“ napili. Zastavili u nás a ptali se, kde je Ema. 

Ze srandy jsme odpověděli, ţe utíkala a křičela, ţe jí honí nějací tři blázni. Podívali se na nás 

trošku nechápavě a zeptali se, kde je teď. My jsme ukázali na Kazmarku. Rozběhli se, bušili do 

oken i dvěří a pak jeden odstoupil, podíval se na název chaty a řekl :“ Chlapi, ale tohle není 

hospoda Ema!“ Aţ tehdy nám došlo, ţe „Ema“ není člověk. Museli jsme se smát. Chvíli po nás 

dorazila na chatu i pizza. Mňam!  

 Následující den byl v podstatě stejný jako 

ostatní. Tedy aţ na večer. Učitelé nám dovolili 

diskotéku. Pustili k nám dokonce i kamarády 

z Bruntálu. Opravdu jsme si to uţili a dokonce i 

učitelé si s námi chvilku „zatrsali“!  Večer 

v postelích nám pomalu začalo docházet, ţe uţ je 

konec… 

 Ráno jsme se zde probouzeli naposled. I 

snídaně byla poslední. Po ní jsme měli čas na 

sbalení všech věcí. Pak jsme šli naposledy na svah, kde nám učitelé připravili slalom. Skoro 

nikdo uţ nepadal, máme totiţ šikovné, trpělivé a hodné učitele, kteří nás to dokázali naučit!  Po 

obědě jsme si začali nosit věci do autobusu. A kdyţ uţ jsme v autobuse seděli i my, začalo nám 

být smutno. Škoda, ţe jsme tu nebyli déle, alespoň 100 let!   

Za těch pět dní jsme se hodně sblíţili s učiteli, ale hlavně také mezi sebou. Jsme úţasná 

třída, uţ se těším na další podobnou akci!  

 



Návštěva brumovických dětí 

 

 Ve čtvrtek 7. 3. 2013 nás navštívili naši budoucí spolužáci. První hodinu je provázela 

paní ředitelka po naší škole. Zatím jsme měli matematiku s paní učitelkou Baronovou. Po 

prohlídce školy se k nám připojili a hráli jsme s nimi hry v matematice.  

 

Páťáci nám dali dárky – záložky do knih a my jsme jim vyrobili kornouty se sladkostmi 

a přáním.  

  

Potom jsme jim ukázali naši počítačovou učebnu. Za chvíli jsme šli do jídelny, kde nás 

čekal dobrý koláč a čaj. Následovaly hry v tělocvičně, které si pro nás připravily dvě osmačky. 

Po hrách, které nás pobavily s seznámily, přišel pan učitel Horehleď a zahájil vybíjenou. 

Následoval dobrý oběd a rozloučení. 

Hana Hrušková a Lucie Cekotová 

 



 

 

 

 Holky Kluci  

Kdy u nás vymřeli 
bizoni? 

Bizoni u nás nežili Kolem 15. století 6.třída 

V 19. století V roce 2010 7. třída 

Nikdy u nás nebyli Kolem roku 1000 8. třída 

Bizoni u nás nebyli 
 

U nás nikdy nebyli 
9. třída 

Co je to šlajsna? Bota Jídlo 6.třída 

Peněženka Druh koně 7. třída 

Stodola Bota 8. třída 

Bota 
Peněženka 

 
9. třída 

Co se u nás slaví 6. 7. ? Upálení Jana Husa Osamostatnění státu 6.třída 

Jan Hus byl upálen 
Příchod Cyrila a 

Metoděje 
7. třída 

Upálení Jana Husa Osamostatnění státu 8. třída 

Upálení Jana Husa 
Upálení Jana Husa 

 
9. třída 

Jaký strom je na vlajce 
Slovenska? 

Topol Není to strom, ale znak 6.třída 

Není to strom, ale kříž Není tam nic, jen pruhy 7. třída 

To není strom Bříza 8. třída 

Není to strom, ale znak Není to strom, ale kříž 9. třída 

 
Správné odpovědi : 

 

Kdy u nás vymřeli bizoni? 

Bizoni nevymřeli, protože u nás v České republice nikdy nežili :) 

 

Co je to šlajsna? 

Bohužel to není ani peněženka,ani bota nebo jídlo.  Je to název  

pro vodácký sjezd 

 

Co se slaví 6. 7.?  

6. 7. slavíme upálení mistra Jana Husa 

 

Jaký strom je na vlajce Slovenska? 

Asi Vás zklamu, protože tam není ani bříza nebo topol. Je to totiž 

dvojitý kříž  

 

 

 

 

Celkový výsledek: 

Tentokrát s velkým rozdílem 10 - 4 holky kluky rozdrtily.  

Kluci styďte se!!! Holkám samozřejmě gratulujeme :) 



Miss a Missák 
 

6. třída 
1. místo Adéla Fojtíková              (17 b.) 1. místo Jiří Heczko                   (26 b.) 

2. místo Veronika Hendrichová       (10 b.) 2. místo Jan Tyll                       (9 b.) 

3. místo Natálie Michalcová           (8 b.) 3. místo Jan Zipsa/Dominik Pastrňák (7 b.) 

 

7. třída 

1. místo Kristýna Šreková            (26 b.) 1. místo Dominik Bajtek               (27 b.) 

2. místo Aneta Fojtíková             (8 b.) 2. místo Matěj Dehner                (13 b.) 

3. místo Nikola Varyšová             (4 b.) 3. místo Dominik Šebela               (8 b.) 

 

8. třída 

1. místo Lucie Galvasová               (15 b.) 1. místo Adam Paleta                  (25 b.) 

2. místo Zuzana Gebauerová          (11 b.) 2. místo Standa Chýlek                (17 b.) 

3. místo Kristýna Trojančíková       (6 b.) 3. místo Vojta Maschke                (9 b.) 

 

9. třída 

1. místo Veronika Karli               (8 b.) 1. místo Radek Matýsek               (18 b.) 

2. místo Tereza P./ Nikol T. / Adéla O.  

                                         (7 b.) 

2. místo Ondřej Fleger                (10 b.) 

3. místo Veronika Varyšová          (2 b.) 3. místo Lukáš Kopal/Lukáš Volný    (8 b.) 

 

Učitelský sbor 

1. místo P. uč. Matějkov             (11 b.) 1. místo P. uč. Horehleď              (28b.) 

2. místo P. uč. Konečná              (10 b.) 2. místo P. uč. Hnilica                 (23 b.) 

3. místo P. uč. Pavlíková             (7 b.) 3. místo P. uč. Vašinka                (13 b.) 

 

Miss a Missák  školy… 
        Kristýna Šreková  

                                            &  

                                                  Dominik Bajtek 
 

Zpracovali: Mišulka a Kika  



Rozhovor s paní starostkou 

Před 2,5 rokem jste se stala starostkou, určitě jste měla nějaké představy. Naplnily se v realitě? 

V podstatě ano. Povedl se nám kus práce přípravy projektu. Možná si 

někteří myslí, že se v obci nic nezměnilo. Ale podařilo se nám získat i 

nové dotace, apod. Všechno nejde tak rychle, jak si mnozí myslí. Vše 

má svůj čas. 

Jak vzpomínáte na školní léta? 

Vcelku v dobrém. 

Chodila jste do naší školy?   

Do první třídy jsem nastupovala do Holasovic, druhou třídu jsem začala navštěvovat v Neplachovicích 

- ještě ve staré škole v zámku a od třetí třídy jsem již chodila do nové školy, kterou navštěvujete 

právě teď vy. 

Jak vidíte budoucnost naší školy? 

Dobře. Máme nové vedení a paní ředitelka se snaží zlepšit vyučování, aby se vám dobře učilo. Jinak 

plánujeme zateplení školy- novou fasádu, výměna oken.  Do budoucna hřiště, přemístění Mateřské 

školky Neplachovice nad školní dílny. 

Jaká je spolupráce školy s obcí? 

Na velmi dobré úrovni, jak fungování, tak i kulturní akce. Samozřejmě s tím souvisí i spolupráce s obcí 

Holasovice, kde jsme schopni se s vedením obce dohodnout.  

Vloni proběhla velká Obecní slavnost. Jak ji hodnotíte? 

Velmi dobře. Počasí nám přálo, zapojení žáků bylo skvělé. Pořadatelé se snažili a myslím, že se to 

velmi povedlo. 

Co si myslíte o dnešní mládeži? 

To záleží o jaké. Ti co se zapojují do různých aktivit, tak ti jsou dobří, ale ti co nám ničí majetek, ti by 

se měli nad sebou zamyslet a mohli by se polepšit. Ale myslím si, že Neplachovice na tom nejsou 

nejhůře. 

Jaké jsou nejbližší akce? 

V dubnu se koná Vítání občánků, dále se chceme podílet na dětském dni. V průběhu prázdnin 

plánujeme víkendové otevření zámku, kde budou různé expozice. Např. k historii zámku, školní práce, 

výstava panenek, prezentace zámeckého parku, fotky místních občanů aj. Aby lidi vnímali, co se 

kolem nich děje.  

Tímto bych chtěla podotknout, že hledáme další talenty, kteří by přispěli na tyto akce např.: 

nějakou svou sbírkou, aj. 



Máme tady čas velikonoc. Co Vy a Velikonoce? Jak jste je slavila? 

Slavila jsem je jako každá holka. Malovala jsem kraslice, maminka pekla zajíce a já čekala, až přijdou 

koledníci s pomlázkou. Neschovávala jsem se. Nyní už to tak neprožívám. Raději, když počasí dovolí, 

s rodinou někam vyrazím užit si pěkný den. 

Čtete náš časopis? 

Když se ke mně dostane, tak ano. 

Co byste vzkázala žákům - čtenářům časopisu? 

Aby se jim ve škole líbilo, aby poslouchali, zapojovali se do různých akcí, a aby se jim časopis dobře 

četl. 

Děkujeme za Váš čas. 

 

 

                                                                                                    Vypracovala:  Veronika Schreierová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Malý kvíz: Co víš o velikonocích? 
 

            1, Velikonoce jsou křesťanským svátkem, jejichž název je odvozený od…. 

a) veliké noci, protože od dubna jsou noci delší a tma černější 

b) veliké noci, po níž vstal Ježíš z mrtvých, noc největšího tajemství v duchovních dějinách 

c) velikého konce, kdy zima předává vládu jaru 

 

2, Velikonoce jsou svým původem svátky jakého ročního období? 

a) jara b) zimy    c) léta 

 

3, Škaredá středa nebo také sazometná středa. Podle lidové pověry by se v tento den lidé…. 

a) neměli mračit, aby se nemračili všechny středy v dalším roce 

b, měli mračit, byl to jediný povolený "mračící" den 

c) měli hezky oblékat, aby nevypadali škaredě 

 

4, Říká se, že na Zelený čtvrtek odlétají zvony ….. 

a) do Jeruzaléma b) do Norimberka      c) do Říma 

 

5, Jaký je největší velkonoční svátek? 

a) Velký pátek, protože za nás umřel Pán Ježíš na kříži 

b) Bílá sobota - protože slavíme jeho vzkříšení 

c) Hod Boží velikonoční, svátek Zmrtvýchvstání Páně 

 

             6, Co je to kraslice? 

a) jiný název pro Velikonoční svícen    b) vejce ozdobené nějakou výtvarnou technikou  c) jiný název pro slepici  

 

7, Jaká barva nejvíce vystihuje symbol Velikonoc? 

a) oranžová        b) modrá     c) červená 

 

8, Velikonočním symbolem je vajíčko, co tento symbol znamená?  

a) symbol nového života      b) konec zimy    c) barvu jarních květin 

 

9, Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně 

vyrobenou pomlázkou. Jedná se o ….. 

a) pomlázku vypadající jako koště, která je zdobena jednou červenou mašlí 

b) pomlázku spletenou až z dvaceti čtyř proutků a je obvykle od půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou 

rukojetí a barevnými stužkami 

c) jeden dlouhý proutek, který je zdobený zelenou mašlí 

 

10, Velikonoce se slaví po celém světě. Které zvířátko nosí dětem dobrůtky ve Spojených státech během noci a 

poschovává je po domě a zahradě?  

a) zajíček      b) srnka      c) kohoutek 

 

11, Neměli bychom zapomenout ani na velikonoční dobrůtky. Co však určitě na velikonoce do trouby nedáváme? 

a) jarní nádivku       b) mazanec       c) vánočku 

 

12, Nejznámější velikonoční koledou je tato krátká říkanka: "Hody, hody doprovody... 

a) dejte něco dobrého      b) dejte vejce malovaný          c) přišli jsme k vám na koledu 

 

             13, 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 po celý rok zdravé 

Vyhodnocení.   

9 - 13 bodů 
Gratulujeme. Velikonoce máš v malíku.   

5 – 8 bodů 
Nepatříš mezi ty, kteří by o Velikonocích nic 

nevěděli, jen tak dál.   

0 – 4 body 
Znalosti o Velikonocích zatím nejsou tvoje 

silná stránka.   
 

Za každou správnou odpověď si započítej bod.    

 



 



Velikonoční vtípky 

 

• Tak už nevím, čím bych ještě udělala manželovi na Velikonoce radost," svěřuje se jedna 

přítelkyně druhé. "A co kdybys mu zkusila utéct?" 

 

• Kalendář Chucka Norrise po 31. Březnu pokračuje přímo na 2. Duben, protože z Chucka si nikdo 

apríl dělat nebude … 

Velikonoční horoskop 

Rak - Od pátku do neděle vše poplyne k vaší spokojenosti. Najdete si svůj prostor i tolik potřebný klid.  

 Štír - V pátek můžete rychleji mluvit než myslet. Co z vás vyletí, nechte být. 

Ryby - Od pátku do sobotního večera můžete mít lehce pocuchané nervy.  

Býk - Jako naschvál vám budou během pátku a soboty padat klacky pod nohy.  

Panna - Máte-li možnost, zkuste si vydobýt alespoň odpoledne pro sebe.  Dělejte,  co máte rádi. 

Kozoroh - Dojdete k rozhodnutí, které vás nechá v klidu. Během volných dnů si užijete dobrodružství. 

Blíženci - Hlavně nic nepředstírejte. Zůstaňte sami sebou. 

Váhy - Pátek a sobota vám svou náplní možná nepřijdou jako sváteční dny. Pondělí bude lepší. 

Vodnář – Při všech činností si hlídejte míru. Nic nepřehánějte. 

Beran - Na co si ukážete, to můžete získat. Sváteční dny budou přetékat událostmi a akcemi. 

Lev - Váš šarm nemá konkurenci, ale vaše zdravotní stránka stojí za zamyšlení. 

Střelec - Jako kdyby s vámi čerti šili, ani na chvíli se nezastavíte. 

 

„  Celá redakce časopisu Poděs vám přeje krásné Velikonoce  „ 

Pánové, berte v pondělí ohledy. Dámy, hodně síly a odvahy …  

 
Návod jak to nemá vypadat… 

 

 

 


