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Velikonoce jsou křesťanským svátkem, během kterého věřící oslavují vzkříšení
Ježíše Krista. 

 
Kdy Velikonoce oslavíme? 

Velikonoční pondělí 2022 vychází na 18. dubna a Velký pátek připadá na 15.
dubna.  

 
Kdy jsou velikonoční prázdniny? 

My si oproti pracujícím užijeme ještě jeden den volna navíc. Velikonoční
prázdniny začínají už ve čtvrtek 14. dubna a do školy se vrátíme až v úterý 19.

dubna.  
 

Velikonoční tradice 
 

Řehtačky 
Na Zelený čtvrtek odlétají zvony do Říma. Papež jim zde požehná a ony se vrací
zpět. V tento den se tradičně používaly řehtačky. Ty sloužily především k tomu,

aby věřící svolaly na bohoslužbu, když zvony umlkaly. V tento den se údajně
odehrála také poslední večeře Ježíše Krista.  

 
Velikonoční kraslice 

V Evropě je tento zvyk chápaný jako symbol počínajícího nového života,
naděje a plodnosti. Jedná se snad o nejznámější tradici Velikonoc, kterou

máme s většinou zemí po celém světě společnou. Existuje mnoho nádherných
technik krášlení (voskování, drátování, batikování nebo gravírování). Pokud
rádi tvoříte, můžete vyzkoušet i složitější ornamenty. Nejtradičnější barva je

červená, jelikož symbolizuje Kristovu krev.  
 

Pomlázka 
Na Velikonoční pondělí chlapci už od pradávna chodí s pomlázkami a

proutěným košíkem a šlehají děvčata, aby neuschla. Recitují velikonoční
básně a písně a za to dostávají koledu. 

 
Mazanec 

Původ mazance najdeme v historii evropských zemí, kde se již před přijetím
křesťanství dělávaly sladké kynuté bochánky, oslavující bohyni jara. Po přijetí

křesťanství tento zvyk přetrval a bochánky rozdávali mniši o Velikonocích
chudým lidem. 

 
Jidášky 

Dle tradic by se měly upéct i sníst na Zelený čtvrtek. Věřilo se, že kdo
sní jidáše za svítání, bude se těšit pevnému zdraví. Svým tvarem mají

připomínat svinutý provaz, na němž se oběsil apoštol Jidáš poté, co  zradil
Ježíše a zapříčinil tak jeho zatčení. 

Nejznámější velikonoční koleda 
 HODY, HODY, DOPROVODY 

Hody, hody, doprovody 
dejte vejce malovaný. 
Nedáte-li malovaný, 

dejte aspoň bílý,
 slepička vám snese jiný.  

Za kamny v koutku, 
na vrbovým proutku. 
Proutek vohnoutek, 

sedí na něm zlatej kohoutek.  
Proutek se ohýbá, 
kohoutek kokrhá: 

chyťte mi tu slepičku, 
koupíme za ni čepičku, 

tu čepičku pánu, 
on dá za ni krávu, 

tu krávu hraběnce, 
ona dá za ni na věnce. 

Paní jde z louky, 
nese misku mouky, 

bude jí maličko, 
ještě přidá vajíčko.

Autor: Michaela Kalabusová



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.

Velká Británie
Svátky začínají Masopustním úterkem, které je známé jako
palačinkový den. Čokoládová vajíčka velikonoční zajíc, který je
schovává po domě a na zahradě. V anglických školách 

Německo
Děti vyrábějí hnízda (hezky
ozdobené košíčky či krabičky),
která jejich rodiče schovají doma
nebo na zahradě. Velikonoční
zajíček do nich nosí
různobarevná vajíčka. Ráno na
Velikonoční pondělí je děti
hledají. Němci i také tyto svátky
neumí představit bez kraslic,
které jsou pestře malované a
vyfoukané či uvařené natvrdo.
Na některých místech jsou tyto
dny spojené se sportem v
podobě přenášení, házení,
koulení či rozbíjení vajec.

Filipíny
Na Filipínách berou oslavy
vážně. Jak jinak si vysvětlit
tradici, kdy se věřící sjíždějí
do vesnice San Pedro, kde
po vzoru Ježíše Krista nesou
kříž a někteří se na něj
nechají krátce ukřižovat.
Katolická církev tento rituál
kritizuje.

Maďarsko
V Maďarsku se ženy a dívky
polévají vodou, aby byly
plodné. Muži následně dívku
postříkají parfémem a za
odměnu dostanou vajíčko,
koláč nebo alkohol.

Švédsko
Ve Švédsku se slaví Halloween na jaře:
na Zelený čtvrtek se děti převlečou za
čarodějnice, chodí od domu k domu a
dožadují se sladkostí. Za dobroty,
které dostanou, obvykle dávají
dospělým ozdobené vrbové proutí
nebo obrázky, které samy nakreslily.
Tato tradice má svůj počátek v
legendě, podle níž se švédské
čarodějnice před Velikonocemi slétají
v Blåkulle, kde si pak užívají velké
oslavy se samotným ďáblem. A aby
bylo jisté, že se už čarodějnice zpátky
nevrátí, zapalují Švédové o
Velikonočním pondělí velké ohně.

Lucembursko
V Lucembursku, tam zase slaví
Bretzelsonnden neboli Preclíkovou
neděli (3. postní neděle).
Lucemburská verze preclíků má
podobu křehkého, nadýchaného
pečiva s polevou a mandlemi. V tuto
neděli je zvykem, že mladíci dávají
preclík dívce, která se jim líbí. Pokud
děvče dárek přijme, může jej mladý
muž o Velikonoční neděli přijít
navštívit a na oplátku dostane
vajíčko. Je-li právě přestupný rok,
role se obracejí a preclíky chlapcům
rozdávají dívky..

Rusko
Rusové při pravoslavných oslavách
Velikonoc baví vajíčka červenou
barvou, která symbolizuje Kristovu
krev. V kostelech si pak vajíčka
nechávají požehnat a konzumují je
k velikonočnímu obědu. Skořápky
rozbíjejí hřebíky, aby si připomněli
utrpení Ježíše.

Norsko
V Norsku je vedle malování vajíček velkou tradicí řešení vražd (Påskekrimmen). Všechny
velké televizní stanice vysílají kriminální a detektivní příběhy. Ne jinak tomu je v novinách.
Samozřejmě také vychází mnoho knih. V těchto dnech jsou dokonce i krabice od mléka
potištěny detektivními příběhy.

Velikonoční tradice dvanácti zemí
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. Na Korfu si zase dávejte během Velikonoc pozor na
létající keramiku. Na Bílou sobotu přesně v 11 hodin dopoledne házejí obyvatelé ostrova květináče dolů ze
svých balkonů. Tato tradice pochází už z 16. století, kdy lidé vyhazovali z oken vše nepotřebné, aby byli dobře
připraveni na nový rok – třesk rozbitých květináčů totiž údajně zahání zlé duchy a je znamením nového
začátku.

Polsko
Na Velikonoční pondělí (Śmigus Dyngus )
chlapci mrskají děvčata vrbovou
větvičkou, polévají je vodou a voňavkou.
Typickými „zbraněmi“ jsou vodní pistole,
prázdné lahvičky od šamponu či
prostředku na mytí nádobí, ale skvěle se
hodí i stará dobrá klasika: kbelík. Zkrátka
cokoli, z čeho můžete někoho pošplíchat
či polít vodou. Děvče, které je polité, se
dle pověry do roka vdá.

Bermudy
Na Bermudách míří o Velikonocích vysoko: během
svátků je zdejší nejoblíbenější kratochvílí pouštění
draků. Vyrábějí se z dřevěných špejlí a barevného
papíru a často vypadají velmi originálně. Jsou tak
potaženy tzv. „bzučítkem“, které se ve větru chvěje a
vydává charakteristický bzučivý zvuk.



x Společné
tradice

Zapiš do diagramu tradice těchto tří zemí1.

x

x
Německo Maďarsko

Velká Británie

2. Která z těchto tradic se
vyskytuje u více zemí?

Polévání vodou                   ❑
Hledání vajíček                    ❑
Darování nějakého pečiva  ❑
Převlékání do kostýmu       ❑
Bitva s vejci                          ❑

3. Je to pravda?   
                                                                                                                            ANO/NE   
Na Velikonoční pondělí se v Irsku nesmí nic dělat.
Na přestupný rok dávají v Lucembursku dívky chlapcům preclíky.
Tradice s rozbíjením vajec je i jinde než v Řecku.
V Norsku nemalují kraslice.
Na Zelený čtvrtek v Řecku házejí vejce.. 

Úkoly k tradicím

4. Ke kterým zemím by se
nejlépe hodily následující
titulky?
Kdo vraždil letos o Velikonocích? 
__________________________________
V 11 pozor na hlavu! ___________________
Pozor, letí drak! ________________________
Jen červená to může být!________________
Slet nad Blåkulle ________________________



RETRO OKÉNKO
POZNEJ SVÉHO UČITELE 

Nápověda:  ředitelka školy: Romana Loydová (A)
                      učitelka 1. stupně: Zdeňka Polehňová (B)
                      učitelky 2. stupně: Zdeňka Jetelinová (C), Svatava Drobňáková (D),  Zdena Maarová(E), 
                                                    Alice Vrbicová (F), Kristina Pojerová  (G), Martina Sapíková (H)
,                    vychovatelka: Soňa Sapíková (CH)
Ke každému číslu přiřaď jedno písmenko uvedené za jménem :)

1. 2. 3. 

4.  5. 6.  

7.   8. 9.



Nápověda: asistentky: Pavla Čeloudová (I), Andrea Březovská (J)
                     učitelka 1. stupně: Eva Palášková (K), Barbora Sabáčková (L)
                    učitelka 2. stupně: Petra Buliščáková (M), Zdeněk Mička (N), Michaela Stehlíková (O), 
                                                    Iva Krčálová (P), Jan Vyskot (Q)

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18.
Správné odpovědi jsou uvedeny na zadní straně časopisu :)



Sportovní úspěchy 
BOJ O MISTROVSKÝ TITUL VE FUTSALE!

Velkého úspěchu dosáhli naši fotbalisté z 8. a 9. třídy.
Ve futsalové lize základních škol se umístili celkově na 4. místě v republice!!!
Kluci se přes okresní, krajské a divizní kolo probojovali až do semifinálového kola.
Do finále se dostali přes školy z Pardubic a Tábora a společně se školou z Ostravy 
 postoupili do finále.
V závěrečném finále, které se odehrálo 6.4. ve Žďáru nad Sázavou, narazila naše
škola na soupeře z Liberce, Příbrami a Ostravy.
O finále bojovali s Příbramí, ale špatný začátek a individuální chyby poslaly kluky do
boje o třetí místo. O bronz se utkali se školou z Ostravy. Opět jim bohužel nevyšel
začátek, soupeř trestal špatné bránění a odskočil. I když stále dotahovali, bojovali a
hráli opravdu výborně, na soupeře to nestačilo a ten zaslouženě uhrál 3. místo. 
Složení mužstva:
Brankáři Dominik Loskot a Ondřej Nahodil, dále hráči Petr Schwarz, Petr Čížek, Petr
Šuba, Nikita Škopek, David Loveček, Milan Rolník,
Filip Buchta, Jaroslav Souček, Šimon Štěpánek, Dominik Matajs, Vítek Kučera, Marek
Svoboda a Adam Peca 
Realizační tým:
Jaromír Jiral, Václav Dvořák, Libor Palička a Zdeněk Mička 
MOC GRATULUJEME!

OKRESNÍ KOLO OVOV (ODZNAK VŠESTRANNOSTI)!
Vybraní žáci 6.-9. ročníků se zúčastnili okresního kola OVOV na ZŠ Přímětická. Čekali je
disciplíny v hodu medicimbálem, skákání přes švihadlo, kliky, trojskok, kilometrový běh nebo
driblování. 
Umístění:  Družstvo 2008 a mladší -   4. MÍSTO 
                   Jednotlivci: Anna Mahrová, ročník 2010 - 3. MÍSTO
                                      Aleš Krčil, ročník 2009 - 2. MÍSTO
                                      Pavel Česnek, ročník 2008 - 3.MÍSTO
                                      Hedvika Navrkalová 1. místo, Marie Hamzová 2.MÍSTO,ročník 2007 
                                      Autor: Žákyně ze 7.D



Třetí únorový týden se naše škola rozzářila
netradičními barvami. Každý den se mohli žáci i
učitelé obléci do jedné z barev, která byla pro
tento den vybrána. V pondělí na ,,Valentýna" byla
barvou dne růžová, v úterý tyrkysová, ve středu
fialová, ve čtvrtek bílá a v pátek hnědá. Do akce se
zapojily i naše paní kuchařky.

vyhlásil školní parlament Retro den. Mnozí žáci i
učitelé zavzpomínali na staré časy našich babiček a
dědečků a provětrali zajímavé retro modely
uplynulých let. A že bylo na co se dívat.....

Akcičky školy 
ŠKOLNÍ PARLAMENT

V listopadu se naše škola přihlásila do projektu ,,Hrdá škola". V rámci tohoto projektu se zapojíme do
netradičních aktivit, abychom si zpestřili náročný školní rok. Parlament nezahálel a pátek 14. 1. vyhlásil jako
,,TEPLÁKOVÝ DEN". Kdo chtěl, mohl se obléci do pohodlných tepláků a zažít pohodičku v průběhu celého dne. 
Akce sklidila velký úspěch nejen u dětí, ale i učitelů.


