
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maluji, maluji vajíčka,                                        Koleda, koleda proutek z vrby, 

snesla je teď slepička.                                        mlsný jazýček mě svrbí. 

Když jich snese dost,                                          Koleda, koleda holoubek 

přijde k nám i host.                                            dejte něco na zoubek. 

To je malý zajíček, 

má jich plný košíček. 

Zajíčku, zajíčku, 

co to máš v tom košíčku? 

Mám tam vejce malované, 

od slepičky darované. 

 

Život psa                                                                            Život vlka 

Roman Urbánek                                                               Petr Batelka 

Páníček do auta mně dá                                                 Jak vlci žijí, to vám teď povím,  

a jedeme tam, kde to mám rád.                                   řeknu vám vše, co o tom vím. 

Pán v černé bundě pískne a vše začíná,                      Vlk má bídný život. 

hodí mi kost a já pro ni musím přes most.                 Však jedno světlo v něm má. 

Páníček je rád                                                                   Je svobodný. 

a já se ho přestal bát.                                                     A to je vše, co má. 

                                                                                            Jídlo si musí obstarat sám 

                                                                                            tedy dobrým lovem. 

                                                                                            On si totiž nemůže vybrat,    

                                                                                            jestli bude doma či půjde ven.  

 

Touha 

 Petr Batelka 

Bůh stvořil člověka                                                      

je to událost veliká si .                                                   Probuď v něm touhu  

V tom se objevil ďábel                                                   a pak ti ho uznat mohu. 

a za ním se objevil hrůzostrašný kráter.                    Bůh se velmi zaradoval 

                                                                                            a hned člověka tak koval. 

Roztomilý majstrštyk, Hospodine.                            

Je to od tebe milé. 

Však máš tam malou chybičku,                                   Bravo zatleskal ďábel 

vždyť by nechytil ani myšičku.                                     a v duchu říká, 

Bloumá od ničeho k ničemu,                                        že je s ním ámen. 

nic ho nevzruší,                                                               Dobře věděl, že touha 

vždyť on nic netuší.                                                        je bezbřehá 

                                                                                           a jen si mumlal ha, ha, ha.             

                                                                                         

                                                                                         

 

 



 
 

   

 

 

      Ingredience                                 Postup přípravy receptu 

 

      NAOBALENÍ                      Na vále zpracujeme všechny suroviny na hladké těsto,  
           cukr moučka                 které necháme pod utěrkou asi půl hodiny odpočívat. 
           vanilkový cukr 

 
      PODLE POTŘEBY            Potom těsto na pomoučněném vále vyválíme na tenký  
           olej na smažení             plát a vykrajujeme z něj různé tvary. Uprostřed je  
           mouka na vál                 rádýlkem prořízneme. 

 
     TĚSTO 
           4 lžíce smetany                Boží milosti smažíme na oleji po obou stranách  
           20g cukr moučka            do zlatova. Po usmažení je vyndáme na ubrousek,   
           250g hladká mouka        abychom odsáli přebytečný tuk a milosti obalujeme v  
           4 lžíce bílého vína           moučkovém cukru s vanilkou. Nejchutnější jsou čerstvé. 
           20g másla 
           2ks žloutky 
           1 špetka soli 
                 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  



 

 

 Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek, který je oslavou zmrtvýchvstání  

Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování. 

ZVYKY: 

BARVENÍ VAJÍČEK:  

        ZA POMOCI GUMIČEK 

        V CIBULOVÉ SLUPCE 

        BARVIČKAMI 

        OBTISKY 

        SLÁMOU 

        KOŠILKY 

        a další… 

      

   

   

 

 

POMLÁZKA: 

 

 

 

 

 

 

 

VELIKONOČNÍ BERÁNEK: 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzk%C5%99%C3%AD%C5%A1en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus


 

PES KAMARÁD A POMOCNÍK 

Ve středu 28. 3. 2012 proběhla ve školní družině ukázka práce s vycvičenými psy pro canisterapii          

(pomoc tělesně postiženým dětem, kdy se uvolňuje svalové napětí). Lektorkou byla paní Irena Kvapilová z 

Jičína, která se práci se psy věnuje už 20 let. Beseda měla několik částí. Nejprve paní Kvapilová děti poučila 

o tom, jak se mají chovat při setkání s cizím psem, jaké nebezpečí jim hrozí. Dále se děti se seznámily s 

různými plemeny psů, k čemu lidem slouží a v čem pomáhají a jak by se měly starat o svého pejska.  

INFORMAČNÍ GRAMOTNOST S GEPARDEM 

Žáci 5. a 9. ročníku naší školy se zapojili do projektu celostátního testování informační gramotnosti s 

Gepardem pod hlavičkou společnosti Scio, který probíhal v lednu. Znalosti žáků jsou rozděleny do pěti 

kategorií: začátečník, průzkumník, uživatel, znalec a profík. V kategorii devátých tříd se naši deváťáci umístili 

na 140. místě z 542 škol a jednotlivě získali osvědčení: 4xprofík, 3xznalec, 3xuživatel, 1xprůzkumník, 

1xzačátečník. Žáci páté třídy se umístili na 204. místě ze 468 škol a mají osvědčení: 1xuživatel, 

4xprůzkumník, 5xzačátečník. Test zjišťoval znalosti žáků v oblasti informační gramotnosti, vyhledávání na 

internetu, vyhodnocení informací, komunikaci pomocí PC, bezpečné chování na internetu atd. 

JAK VÁLČILI HUSITÉ? 

Ve středu 14. března navštívili naši školu členové historické skupiny Pernštejni s výukovým programem  Jak 

válčili husité. Tato historická skupina navštěvuje naši školu pravidelně a seznamuje žáky zábavnou formou s 

jednotlivými obdobími našich dějin. Ve středu se děti zábavnou formou sblížily s obdobím husitství. 

Dozvěděly se podrobnosti o husitské válečné taktice, prohlédly si a vyzkoušely husitské zbraně a zapojily se 

do skutečného boje v roli husitů i křižáků.  

RECITAČNÍ SOUTĚŽ V NOVÉM BYDŽOVĚ 

Ve středu 7. března se 13 žáků z naší školy zúčastnilo Regionální soutěže v recitaci v Domě dětí a mládeže 

při ZŠ Karla IV. v Novém Bydžově. Soutěžili v pěti kategoriích, přičemž získali pro naši školu tři medaile. 

Tomáš Mrázek z druhé třídy získal s básničkou Paleček a jeho kamarádi ve své kategorii skvělé první místo a 

Jitka Šandová ze stejné třídy obsadila s básničkou Červená Karkulka vynikající místo třetí. Aneta Křivánková 

z deváté třídy získala s básní Můj portrét od A. S. Puškina ve své kategorii výborné druhé místo.  

REGIONÁLNÍ KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE 

Ve čtvrtek 16. února se konala regionální konverzační soutěž v anglickém jazyce v Domě dětí a mládeže při 

ZŠ Karla IV. v Novém Bydžově. Soutěže se zúčastnilo také jedenáct žáků naší školy, kteří se na ni 

zodpovědně připravovali a tím si aktivně rozšířili slovní zásobu na daná témata. Žáci prokazovali pohotovost 

v samostatné konverzační části soutěže a také si prošli poměrně náročným testem z poslechu a porozumění 

textu. Takto si měli možnost vyzkoušet, jak to vypadá na opravdové zkoušce z cizího jazyka. 

Soutěž byla hodnocena ve třech kategoriích. Naše škola měla největší úspěch v kategorii 5. tříd, kde jsme 

díky Natálii Vláškové získali krásné druhé místo. V kategorii 6. a 7. tříd se na pěkném čtvrtém a pátém místě 

umístily žákyně Kateřina Sedláčková a Barbora Karpašová. V kategorii 8. a 9. tříd se na pátém místě umístila 

Martina Zelbová. 

 



 

BYDŽOVSKÁ KLÁVESNICE 2012 

Žáci 9. ročníku naší školy se zúčastnili talentové soutěže v psaní na klávesnici na VOŠ a S0Š Nový Bydžov. 

Naše šestičlenné družstvo (Martin Šafařík, Michaela Mrázková, Štěpánka Kohoutová, Aneta Křivánková, 

Eliška Kňourková a Veronika Pokrupová) obsadilo 1. místo v kategorii družstev ZŠ. V disciplíně ZAV hry se 

Michaela Mrázková umístila na 2. místě a Štěpánka Kohoutová na 3. místě. Martin Šafařík v opisu trvajícím 

30 minut obsadil 6. místo z 20 soutěžících.  

NOVÁ HUDEBNA 

Během měsíce února jsme na naší škole zařídili novou učebnu hudební výchovy. Učebna dostala novou 

výmalbu, koberec, nové lavice i tabuli. Vybavili jsme ji nejrůznějšími hudebními nástroji, jako jsou klavír a 

klávesy, ale i xylofony a metalofony. Bude sloužit pro hodiny hudební výchovy i jako zkušebna pěveckého 

sboru Skřivánek. 

KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

Den D – tedy „karnevalový den“ byl ve znamení těšení a rozjásané nálady. Jako každý rok i letos jsme pro 

děti připravili veselý odpolední program. Karneval jsme zahájili společnými tanečními hrami           ( tanec 

dvojic s míčkem, tanec s koštětem a hra s kloboukem). Následovala promenáda masek a vyhodnocení 

nejlepších kostýmů. Porota složená z děvčat ze sedmé a osmé třídy to neměla vůbec lehké. Pak byl čas na 

tombolu, ve které šlo o štěstí něco vyhrát. Někdo ho měl jiný ne, takže nezbývalo než se pustit do her na 

stanovištích a odměnu si tak vysoutěžit. Nikdo nepřišel „zkrátka“, a tak děti měly po celou dobu na tváři 

spokojený úsměv.  

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 

Dne 16. 1. 2012 proběhl zápis nových žáčků do 1. třídy, kterou bude vyučovat paní učitelka Mgr. Zuzana 

Drábková. Zapsáno bylo 25 žáků. Prvňáčci ukazovali, jak umí počítat, kreslit, přednášet a zpívat. V červnu se 

prvňáčci opět setkají, v tvůrčí dílně si vyrobí výrobky a zahrají společenské hry. 

JAK SE PEČE S BABIČKAMI 

 To se mohly přesvědčit děti ze školní družiny v Hlušicích. Pozvali jsme do družiny tři šikovné babičky – paní 

Novotnou, paní Pavlovičovou a paní Vondruškovou. Každá měla nachystaný recept a suroviny na přípravu 

sladkých dobrot. Děti se rozdělily do tří skupin a každá skupinka šla pomáhat jiné babičce. 

 Paní Pavlovičová si připravila pečení jablečného štůdlu. Hezky dětem vysvětlila historii jeho vzniku a potom 

už se vážilo, hnětlo, strouhalo a peklo. Paní Novotná pekla s dětmi moravské koláče plněné tvarohem , 

broskví a drobenkou. Děti koláče samy vázaly- občas sice tvaroh vytékal, tak jsme museli záplatovat. Paní 

Vondrušková naučila děti smažit boží milosti- drobné obdélníčky, smažené a za tepla obalované v 

moučkovém cukru. Při práci si děti s babičkami povídaly o všem možném a pečení šlo hezky od ruky. 

 

 Nakonec jsme si užili sladkou hostinu a nebylo nic lepšího než čerstvě upečené koláče, cukrové kousky a 

jablečný štrůdl. 

 

 

 



 

 

 

 

KUNG FU PANDA 2  

Mládeži přístupno                                                                                        

Režie: Jennifer Yuh     

Hrají: V českém znění: Saša Rašilov, Otakar Brousek st., Nela Boudová, Tereza Bebarová, Libor Bouček aj.                                                                                                                                                                           

Rodinná animovaná komedie. Pokračování úspěšného dobrodružství o nejlínějším tvorovi pod sluncem - 

chlupatém pandím chlapíkovi Po, jenž překonal sám sebe, naučil se kung fu a zachránil rodné údolí před 

zlosynem Taj Langem.                                                                                                              

Bontonfilm.                                                                                                                                                                      

V českém znění (85 minut)                                                                                                                             

Středa 11. dubna 2012 od 17.00                                                                                                                                

Vstupné: 55 Kč 

 

ŠMOULOVÉ                                                                                            

Mládeži přístupno                                 

Režie: Raja Gosnell                                                                                                                                                  

Hrají: V českém znění: Ondřej Brzobohatý, Nikola Votočková, Jitka Čvančarová, Václav Knop, Oldřich Vlach, 

Tomáš Juřička, Andrea Elsnerová aj.   

Animovaná rodinná komedie, spojující animovaný i hraný film, uvádí na plátna kin všem dobře známé 

modré hrdiny. Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a zavede je do našeho světa, přímo 

doprostřed New Yorku. Šmoulové musejí dát hlavy dohromady a najít způsob, jak se dostat zpátky domů 

dříve, než je Gargamel znovu vystopuje.            

Falcon                                                                                                                                                                                      

V českém znění (102 minut) 

Středa 18. dubna 2012 od 17.00                                                                                                                           

Vstupné: 60 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Poslední z rodu, i tak by se mohlo přezdívat nové superverzi Bugatti Veyron. 

Nabídne až 1 200 koní a maximální rychlost 415 km/h 

 

-  v této sérii vzniknou pouhé tři desítky vozů 

-  zvýšený výkon pramení z vyššího točivého momentu až 1 500 Nm oproti standardním 1 250 Nm. 

-  SuperSport se vyznačuje použitím jednotky posílené o plných 200 koní na 879 kW (1 200 koní) 

-  bylo docíleno použitím větších turbodmychadel a výkonnějšími mezichladiči stlačeného vzduchu 

-  podvozek dostal upravené pružiny, tlumiče i stabilizátory 

-  díky tomu by měl Veyron Super Sport snášet boční přetížení až 1,4 G oproti standardním  1,25G 

-  SuperSport zrychlí z klidu na 200 km/h za 7,3 s a na 300 km/h za pouhých 15 s 

-  zápis do Guinnessovy knihy rekordů- nový SuperSport  434,2 km/h 

-  každý z nich přibližně za nějakých 1,8 milionů dolarů 

-  však u sériového provedení bude maximální rychlost omezena „jen” na 415 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


