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- jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista. Připadají na neděli po prvním jarním úplňku, tedy na měsíc březen .

Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vzhledem k 
blízkosti křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mohou mít tyto tradice původ v 

pohanských oslavách příchodu jara.

V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a 
chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou 

pomlázkou z vrbového proutí. Podle tradice muži při hodování pronášejí koledy.

Eliška Břundová

Spoj správné dvojice.

1. Velký a) neděle
2. Škaredá (také Sazometná, Popeleční) b) pondělí
3. Modré (někdy Žluté) c) úterý
4. Bílá d) středa
5. Květná e) čtvrtek
6. Zelený f) pátek
7. Šedivé                                                             g) sobota

Pomlázka 
Slovo pomlázka 
vzniklo pravděpodobně od slova pomladit a 
šlehání dívek symbolizuje předání svěžesti, 
pružnosti a zdraví mladého jarního prutu.
V různých moravských a českých nářečích také 
mrskačka, mrskut, šlehačka, švihačka,  
hodovačka, houdovačka, karabáč, sekačka,  
dynovačka, pamihod, korbáč, karabina, čugár,  
tatar, žíla a další.
Pomlázkou je nazýván i dárek za vyšlehání, 
zpravidla to bývají malovaná velikonoční 
vejce.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_kraslice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_kraslice


ZEPTALI JSME SE PANA 
UČITELE ŠMÍDY NA NĚKOLIK 
OTÁZEK:
1. Jak se vám líbilo na horách?
Líbilo se mi tam moc.

2. Co vás nejvíce zaujalo?
Nejvíc mě zaujalo kolonáda v Jánských lázních a 
sjezdovky na Černé hoře.

3. Jak se dařilo žákům na sjezdovce?
Žákům se na sjezdovce dařilo bezvadně.

4. Jaké třídy jely ?
7. B, holky ze 7. C a 4 pomocníci z 8. A

5. Jaké bylo počasí?
Nejdříve sněžilo, pak mrzlo a nakonec svítilo sluníčko.

6. Kde jste byli ubytováni?
V Jánských Lázních.

                                                               KAROLÍNA HROMÁDKOVÁ ,
                                          KAROLÍNA BLAŽKOVÁ 6.B         
                                                                                    



Kolikátého se konal první zápas?            Kolik tříd se zúčastnilo?
První zápas se konal 20.11.2009.                   9  tříd.

                                                                  

Kdo vyhrál?                                               Jaké  byly ceny?
Na prvním stupni 5.A                                 Ceny byly dort a gumoví medvídci

A na druhém stupni 9.A

Bára  Bělohorcová. 9.B a Markéta  Janečková 6.A     

                                         

Najdi správnou cestu



Zeptali jsme se vedoucí  - p. uč. Vaňkové

Co je to ekologie?
Přesných definicí je více , ale můžeme například říct , že je to vztah člověka k životnímu prostředí  
a péče k životnímu prostředí.

Co chystáte za akce v nejbližší době?
V březnu se chystáme pověsit budky pro ptáky , v dubnu Den země pro nižší  
ročníky.
Jak pomáháte škole šetřit finance?
Měli jsme týden úspor energie a v nejbližší době se chystáme kontrolovat teplo 
ve třídách.

Co chcete zavést ve škole užitečného?
Chtěli bychom zavést nádrže na deštˇovou vodu , kterou využijeme na 
zalévání a ušetříme vodu pitnou. 
Jak často se schází ekotým?
Většinou jednou za měsíc podle potřeby.
Chodí k vám na kroužek ekotým hodně dětí?
Jsem moc ráda , že z každé třídy chodí minimálně jeden člen , jsem na ně velmi pyšná.

Š. Vavřičková , P. Novotná , K. Brokešová

Víte, že…

- španělsky Islas Galápagos, je název ekvádorského souostroví 19 sopečných ostrovů ve 
východní části Tichého oceánu asi 1000 km západně od Ekvádoru. Jsou známé zvláštními druhy 
zvířat, která na ostrovech žijí, např. prehistoricky vyhlížející ještěři a obří suchozemské želvy.

- nacházejí se  po obou stranách rovníku. Ten přetíná severní část největšího ostrova Isabela. 
Souostroví má rozlohu 7 844 km², žije zde asi 13 000 obyvatel,  jsou ekvádorskou provincií. 
Hlavní město je Puerto Baquerizo Moreno na ostrově San Cristóbal. Nejznámější jsou ostrovy 
Isabela, San Cristóbal, Santiago, Santa María a Santa Cruz.

Galápago znamená želvu - název znamená tedy něco jako „želví ostrovy“, na některých 
ekvádorských mapách lze nalézt pojmenování Arcipiélago de Colón. Souostroví je tvořené z 
kuželů mladých sopek. Některé jsou činné dodnes. Většinou jsou ostrovy suché. Mají černý 
povrch z lávových skal. Částečně zalesněné jsou pouze vrcholy sopek. První ostrovy Galapág 
byly přírodně vytvořeny z čedičové lávy při podmořských erupcích, přibližně 5,5 miliony 

http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sopka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Cruz_(Galap%C3%A1gy)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Mar%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Santiago_(Galap%C3%A1gy)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Crist%C3%B3bal&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Isabela(Galap%C3%A1gy)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Crist%C3%B3bal&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto_Baquerizo_Moreno&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekv%C3%A1dor
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Isabela_(Galap%C3%A1gy)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekv%C3%A1dor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tich%C3%BD_oce%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sope%C4%8Dn%C3%BD_ostrov&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Souostrov%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekv%C3%A1dor
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Bl%C5%A1tina


Drak je mýtické zvíře vyskytující se v pověstech, pohádkách a lidových 
příbězích celé řady kultur. Jde o mohutného většinou samotářského 
tvora, připomínajícího hada nebo ještěra. Liší se počtem hlav -v 
pohádkách mívá zpravidla lichý, nejčastěji tři nebo sedm. Umí létat a 
dštít oheň ze svého chřtánu. Často jsou zobrazováni jako krvelačné 
bestie, které ničí vše a pojídají zvířata a lidi. 

Představa draků vznikala pravděpodobně mnohem dříve, než lidstvo 
objevilo možnost své poznatky zapisovat. Zmiňují je i příběhy ze starodávného Egypta v podobě 
setkání boha Ra s hadím drakem Apopem. 

Rozdíl mezi drakem a saní vytváří autor sám.

• Saň může chrlit oheň, drak nikoli
• Drak má jednu hlavu, saň více hlav
• Drak má dvě nohy, saň čtyři.

Čínský drak

Literatura a legendy rozlišují dva hlavní druhy draka, a to v závislosti na 
jeho výskytu. Má se jednat o draka evropského a asijského. Pro oba dva 
tyto druhy je typická dlouhověkost, pomalý vývoj a schopnost ovlivňovat 
rychlost svého metabolismu. Jejich tělo je pokryto šupinami, které mají 
fungovat jako ochrana těla. Oba dva druhy jsou schopné plivat oheň. 
Mají různé barvy. Existují draci modří, zelení, hnědí, červení atd. Jen 
velmi málo údajů mluví o dračím rozmnožování. Je známo, že se mladí draci rodí z vajec, které jsou 
nakladeny do hnízd.

Drak evropský

Podoba evropského draka vychází z plazů a připomíná varana či 
krokodýla. Může mít jednu, dvě, tři i více hlav, které jsou propojeny s 
tělem pomocí dlouhého ohebného krku. Je zajímavostí, že počet hlav 
není dědičný, jednohlavý drak může mít vícehlavého potomka. Evropští 
draci jsou zpravidla vyobrazováni s párem skládacích křídel, která 
jsou vyvinuta na principu paže. Evropští draci bývají zlí, pročež se je 
stateční rytíři snaží ulovit a usmrtit.

Motiv zabití draka je znakem hrdinství. Ve starověku draka zpravidla 
zabíjeli hrdinové případně sami bozi. V některých případech je zabití 
draka považováno za akt zabití posvátného zvířete (pouze v případě, 
že ho zabije člověk). Pokud se to stane, sám si odnese trest smrti. 

Připravila Eliška Břundová

http://cs.wikipedia.org/wiki/Krokod%C3%BDl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Varan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plazi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metabolismus
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dlouhov%C4%9Bkost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apop
http://cs.wikipedia.org/wiki/Re_(b%C5%AFh)
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mytologie


- dříve nazýván také Karlův Týn, je  
středověký hrad, nacházející se v  

katastrálním území Budňany v městysi  
Karlštejn v okrese Beroun, asi 30 km 

jihozápadně od Prahy, uprostřed 
Chráněné krajinné oblasti Český kras.  
Základní kámen byl položen 9. června 

1348 Karlem IV. kvůli ochraně říšských korunovačních klenotů a  
svatých ostatků, později zde byly uchovávány české korunovační  

klenoty. V současnosti je hrad významnou národní kulturní  
památkou a jedním z nejnavštěvovanějších hradů v Česku.  
Výzdoba kaple sv. Kříže ve Velké věži je ukázkou vyspělého 

gotického malířství.    
                                        

  Karolína Hromádková, Kristýna Brokešová 



   Jarní jarmark

  15. 4. 2010 od 16.00 hodin na ZŠ Slovanka

Výtěžek z jarmarku bude věnován na adopci na dálku 
pro našeho adoptovaného 
Ousmana.
Věříme, že účast bude co 
největší a podaří se nám 
získat dostatek finančních 
prostředků.

Rybičky ze školního akvária
         Peřovec schoutedenův
Latinský název: Synodontis schoutedeni

Čeleď: Mochociade(peřovcovití)

Původ:Afrika v blízkosti řeky Konga.
Maximální velikost:15 cm
Doporučení PH:Není důležité
Doporučená tvrdost vody:Není důležitá
Agresivita:agresivní k menším rybám 
svého druhu

Charakteristika: Patří k menším druhům peřovců. Plave jak břichem dolů, tak 
břichem nahoru. Důležité pro ně je množství úkrytů a větší akvárium. 
Aktivní v noci.
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