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POMLÁZKA
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku.
Všechny holky, které znám,
navštívím i vymrskám.
Než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

ŘEHTA
EHTAČKA
EHTA KA
Řehtačka je slyšet
po vesnici,
blíží se k nám
koledníci.
S dlouhou pomlázkou
hlasitě povykují,
za chvíli zazvoní,
výslužku připravuji.

Veselé Velikonoce všem čtenářům Kuliočka
přeje
redakce časopisu.

OKÉNKO DO ŠKOLY
Během zimních měsíců vyrazili žáci naší školy hned několikrát do divadla.

Městské divadlo Zlín
Chcete si zahrát na detektiva a zároveň se pobavit?
Zajeďte si na skvělou divadelní hru Splašené
nůžky do Městského divadla ve Zlíně. Žáci 8. a
9. ročníku se sem vypravili 9. ledna a přijeli
nadšení. Divadelní komedie z prostředí
kadeřnického salonu, do jejíhož děje diváci
mohli zasahovat a pokusit se odhalit vraha,
naprosto předčila veškerá očekávání
„obyčejné“
divadelní hry a
všichni se shodli
na tom, že na
toto představení
se rozhodně nedá
zapomenout.

Mahenovo divadlo
V úterý 14. 2. se žáci pátých a šestých tříd vypravili do
Mahenova divadla v Brně. Pro mnohé z nás to byla první
návštěva tohoto divadla. Sotva jsme vstoupili dovnitř, všichni
jsme užasli nad jeho krásou. Široké schodiště s červeným
kobercem, velké lustry, nádherně zdobené stěny divadla, to
vše nám bralo dech. Připadali jsme si jako v pohádkovém
zámku. Nevěděli jsme, kam dřív s očima. Museli jsme si však
odložit a najít svá místa v hledišti. Jaké bylo překvapení
některých z nás, když zjistili, že představení budou sledovat
z lóže!
Divadelní hra Tajemství pralesa aneb 800 mil po
Amazonce se nám všem moc líbila a už se těšíme na další
kulturní zážitky.
David Valenta (6. A)

Divadlo Radost
Žáci 1. stupně se v březnu vydali do divadla Radost
v Brně na představení Rychlé šípy aneb Kam se poděli
gentlemani. Nejvíce se jim líbila bitva s papírovými
koulemi, do níž se během představení aktivně zapojili.
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Rychlebské hory aneb „Kopce bohů“
Jedeme autobusem, a protože jsem na horách nikdy nebyl, tak sleduji každou chaloupku a
každou stopu po sněhu. Čím více jsme se přibližovali k cíli, tím byly cesty strmější a
klikatější. První opravdový svah ve mně vzbudil touhu naučit se lyžařskému umění. Když už
jsme konečně stáli nohama na pevné zemi a zjistili jsme, že celý kopec až k chatě musíme
vyšlapat, spadly nám brady. Poté můj kamarád vstoupil na sníh, trochu se zakolíbal a pak
upadl. „Toť první seznámení s horami.“
Na chatě jsme dostali přidělené pokoje a ihned se rozlétla zpráva: „ V devět hodin na
svahu.“ Skoro jsem si nestačil vybalit věci a odbila 9. hodina. První nazouvání do lyžáků mi
trochu svíralo nohu, ale nějak jsem to zvládl. Pod lyžemi mi to klouzalo, ale když jsem viděl
ostatní, tak jsem dělal, že mi to jde také. Opak byl však pravdou. Nastal první pád do
měkkého a mokrého sněhu. Když jsem konečně vstal, poznal jsem také mokré zamrazení.
Byl jsem v poslední skupině, ale získával jsem další a další zkušenosti. Druhý den jsme šli už
na opravdový svah. Pocit z toho, jak jsem jej sjel poprvé, byl nádherný. Když jsem se
konečně dostal do druhé skupiny, sjížděli jsme svah jen s několika zastávkami. Pak utíkaly
dny jako voda. Předposlední den se konaly závody. Sice jsem si nebyl jistý, jestli svah vůbec
sjedu, pak jsem si však řekl:
„ Přece to nevzdám!“ Při prvním kole jsem nespadl, ale to bych nebyl já, abych i druhé kolo
zvládl bez problémů, a letěl jsem hlavou rovnou do sněhu. Ještě, že mě stromy jistily. Ke
konci pobytu jsem si tak konečně všiml toho, co bylo okolo mě.
Nastal poslední den… Příjezd autobusu pod svah vyvolal mezi všemi ponurou náladu.
Nikomu se nechtělo domů. Protest rozbouřených spolužáků se nedal přerušit, přesto vnitřně
každý z nás věděl, jak moc se domů těší.
Lubomír Jedovnický, žák 7. roč.
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Jaro

Sněženka

První jarní den

Venku už je jaro,
slunce svítí každé ráno.
Vyskočíme z postele
a hned je nám vesele.

Zelená se travička,
támhle roste kytička.

Každé ráno slunce svítí,
venku voní jarní kvítí.
Zelená se travička,
v dáli roste kytička.

Oblečem se, jdeme ven,
honěnou si zahrajem.
,
Běháme a dovádíme,
každý den se veselíme.
společně žáci 3.třídy

Sněženka se jmenuje,
jaro všem oznamuje.
Rozpustila bílý sníh,
vykukuje na stráních.
Mamince ji natrhám
a radost udělám.
společně žáci 3.třídy

Potom ještě zvesela
zazní ptačí kapela.
Zima už je dávno pryč,
natrhám si petrklíč
Potom ho dám mamince,
pak se vyspím v postýlce.
Sluníčko už zapadá,
maminka mi pusu dá

.
A. Otřelová, V. Selucká, žákyně 3. tř.

¨

Jak se (ne) stát chemikem
Na začátku března jsem se se svou spolužačkou Mirkou Drozdovou zúčastnila okresního
kola chemické olympiády. V první části dopoledne jsme psaly test, ve druhé části se věnovaly
praktické činnosti.
Když se nad tím teď zamýšlím, říkám si, jak se nám to povedlo, že ždánická škola opět
obsadila první dvě místa? Vždyť mě chemie vlastně ani nikdy moc nebavila a ve výuce jsem
jen hypnotizovala hodiny a čekala, kdy už konečně zazvoní. Jenže pak jsem si uvědomila, že
to není jen neustálé učení se vzorečků, složitých nudných rovnic, ale také spousta zajímavých
pokusů a objasňování pro mě dosud složitých „záhad“. I když je to dřina, musím teď zpětně
uznat, že to stojí za to.
Největší chvála však nepatří nám, ale našemu panu řediteli Františku
Markusovi. Ten po svých dlouholetých zkušenostech tušil, co nás v soutěži
čeká, a díky tomu nás dobře připravil. Vždyť nás to také stálo spoustu úsilí
a bezpočet hodin volného času. Občas jsme jen tiše záviděly ostatním
spolužákům, za kterými se po závěrečném zvonění jen zavřely dveře a oni
se mohli bavit podle svého. To my jsme společně seděly v chemické
laboratoři, sestavovaly filtrační a destilační aparaturu a potily se u
chemického bádání.
I přestože mě chemie bavit začala a mám v ní úspěchy, půjdu si za svým
snem. Tím je studovat po gymnáziu publicistiku na vysoké škole. Získané
znalosti z chemie použiji ve své budoucí práci novinářky a určitě i
v praktickém životě.
Adéla Konečná, žákyně 9. ročníku
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Beránek představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede
Hospodin. Židé na Velikonoce pojídali beránka jako připomínku svého
vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše
Krista, neboť podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa.
Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k
smrti ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím.
Svíce je v mnoha kulturách chápána jako znamení života. V křesťanství
symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí.
Paškál je svíce zapálená od velikonočního ohně, je ozdobena znamením kříže a symboly Α a
Ω, tj. začátku a konce věků, jimiž je Kristus. Tato svíce se potom zapaluje po celou
velikonoční dobu a při každém křtu, aby se naznačilo, že křest patří k Velikonocům.Tato
svíce se též rozžíhá při křesťanském pohřbu na znamení toho, že zemřelý stejně jako Kristus
prošel branou smrti; a církev se za něj modlí, aby vstal k novému životu s Bohem.
Vajíčko je symbolem nového života, neboť samo zárodek života
obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a
vzkříšení. V souvislosti s lidovou tradicí vznikl zvyk tato vejce
malovat. V křesťanství se vejce vykládá jako symbol zavřeného hrobu,
z něhož vstal Kristus; jako symbol nesmrtelnosti.
Dominik Šmíd (7. A)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vtipy o Chucku Norrisovi
Okolní vesmír existuje, protože se bojí být na stejné planetě jako Chuck Norris.
Chuck Norris je tak rychlý, že může oběhnout Zemi a plácnout se do zad.

Chuck Norris nenosí hodinky, on prostě určí, kolik je hodin.
Žádné globální oteplování neexistuje, to jen Chuck Norris přiblížil Slunce k Zemi, když mu bylo
chladno.

Chuck Norris nepodléhá pravidlům. Pravidla jsou Chuck Norris.
Titanic se nepotopil po nárazu do ledovce. Narazil do Chucka Norrise, když si byl pro zábavu zaplavat
v ledových vodách Atlantiku. Zrovna zkoušel svůj bravurní kop z otočky, když se mu do cesty připletl
Titanic, kterému svým kopem způsobil trhlinu na boku.

Švýcarsko je neutrální, protože čeká, na kterou stranu se přidá Chuck Norris.

Martin Duroň (7. A)
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Něco pro holky
Vajíčková pomazánka
Suroviny:
2 lžíce změklého másla
1 cibule
3 kostky smetanového sýra
1 kelímek pomazánkového másla
3 vajíčka natvrdo
20 dkg šunkového salámu
jarní cibulka
sůl, bílý pepř
Postup
Rozpustíme si máslo a opečeme na něm nakrájenou cibuli – může být trochu hrubší.
Přimícháme sýr, pomazánkové máslo, a až se vše spojí, přidáme nahrubo nasekaná vejce a
salám. Přidáme i zelenou část z jarní cibulky. Osolíme, opepříme a mažeme na tmavé pečivo.
Krajíčky chleba můžeme dozdobit jarní cibulkou.

Jidáš
Potřebujeme tyto suroviny:












500 g polohrubé mouky
100 g másla
0,25 litru mléka
50 g droždí
100 g moučkového cukru
1 vanilkový cukr
2 žloutky
strouhaná kůra
trocha soli
50 g sekaných loupaných mandlí na
posypání
1 bílek na potření těsta
Droždí promícháme se lžící cukru, přidáme trochu mléka a mouky a necháme vzejít na teplém
místě. Do mísy dáme ostatní přísady, přidáme vzešlý kvásek a vypracujeme pružné těsto.
Posypeme moukou, přikryjeme utěrkou a dáme na teplé místo kynout tak dlouho, až těsto
zdvojnásobí svůj objem. Vykynuté těsto rozválíme na vále posypaném moukou a tvarujeme
jidáše. Ty přendáme na plech, ještě chvíli necháme kynout, pak potřeme rozšlehaným bílkem
s troškou mléka, posypeme mandlemi a v předehřáté troubě upečeme dorůžova. Podáváme
čerstvé a s medem.
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Petra Duroňová (7. A) a Karolína Kopečná (7. B)

Něco pro kluky
Velikonoce jsou významným svátkem křesťanů, kteří oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista. I dnes je
tento svátek velice populární a v České republice ho slaví mnoho rodin. Nevěřící lidé Velikonoce
pojímají především jako svátek jara, ke kterému patří pondělní obchůzka.
Abyste mohli vyrazit s plnou parádou, poradíme vám, jak si vlastnoručně uplést pomlázku.

Jak se plete pomlázka

Na pomlázku potřebujete celkem 9 prutů - 8 na pomlázku a 1 na obtočení spodní části. Vrbové pruty si
vybírejte raději slabší, lépe se ohýbají. Pruty by měly být stejně silné a dlouhé a bez rozvětvení.
Ze všeho nejdřív uchopte pruty tak, aby všechny konce byly ve stejné rovině. Devátý proutek zasuňte
silnějším koncem mezi ostatní pruty a začněte jej pevně obtáčet kolem prutů, přitom hodně utahujte.
Lepší je začít s obtáčením prutů ne hned zkraje, ale až o kousek níž. Konec proutku, kterým začátek
pomlázky obtáčíte, zasuňte mezi obtáčené pruty a pevně ho utáhněte. Přečnívající konec proutku
odstřihněte hned u pomlázky ostrými nůžkami. Pruty na pomlázce si rozdělte na 2 díly po čtyřech. Při
pletení začněte z levé strany. Krajní levý prut předem položte mezi 2. a 3. pravý prut. Snažte se pruty
držet pevně a utahovat. Prut, který položíte mezi 2. a 3. pravý prut, ohněte dozadu a vraťte na levou
stranu, tentokrát na vnitřní stranu. Pořád držte čtyři a čtyři pruty tak, aby nezměnily své místo a
pořadí. Krajní pravý prut položte mezi 2. a 3. levý prut. Počítají se i pruty, které zapletete na vnitřní
stranu. Prut vložený mezi 2. a 3. levý prut ohněte dozadu a zařaďte na vnitřní pravou stranu.
Uvedeným způsobem pletete pomlázku pořád dál, přitom pravidelně střídáte strany a snažíte se pruty
utahovat. Když už jsou pruty opravdu slabé, zavažte pomlázku pevnou režnou nití, která se nepřetrhne.
Konce prutů, které přečnívají, zastřihněte pomocí ostrých nůžek ve vzdálenosti asi 3-5cm od nitě.
Upletenou pomlázku narovnejte a už jen zbývá „vyšlahat si“ pestrobarevné mašle.
.

Jakub Holeček (6. A) a František Štětina (7. A)
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Něco pro
nejmenší
Slepička
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce
podaruji,
pentličky si nastříhám,
pomlázku jim je dám.

na

OSMISMĚRKA – vyškrtej,

co vidíš

na obrázcích:
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TAJENKA: ……………………………………… (správné řešení najdeš na poslední straně)

Soutěž:
Tentokrát máte za úkol namalovat a vykreslit papírové vajíčko. Z druhé strany vajíčka
se podepište.
Výherci z minulého čísla:
Eliška Horehleďová (1. tř.), Šimon Gajdoš (1. tř.) a Michaela Rubanová (4. tř.)
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Kateřina Buchlovská (7.B)

Něco pro zábavu
Do křížovky doplň chybějící slova v koledách. Správné řešení najdeš na poslední straně.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
c
10.

Hody, hody 1._________,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík 2._______.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka,
a já říkal: Ne, ne, ne.
Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem
3.________ vajíčka.

Hody, hody doprovody,
dejte vejce červený!
Nedáte-li červený,
dejte aspoň bílý,
4.____ vám nanese jiný.
Za kamny v koutku,
na vrbovým 5._______.
Proutek vohnoutek,
sedí na něm zlatej
kohoutek.
Proutek se ohýbá,
6.________ kokrhá.

7.__ kmotra, slyšte chásku,
přicházíme na 8.________.
Opentlené žilky máme,
kdo nám nedá, uhlídáme!
Pani kmotra, nemeškejte,
10.____ vajíčka dejte.
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David Valenta (6.A)

Velikonoční rozhovory
Naše otázky, tentokrát na téma Velikonoce a velikonoční svátky, jsme
položily mužské části naší školy - panu řediteli Mgr. Františku Markusovi,
pánům učitelům Mgr. Radku Neužilovi a Mgr. Pavlu Frajovi a panu
školníku Zdeňku Gavendovi.
Pamatujete si nějakou velikonoční koledu, kterou jste říkal jako malý?
Mgr. František Markus: ,,Ano, pamatuji si Hody, hody doprovody…“
Mgr. Radek Neužil: ,,Ano, tu nejznámější - Hody, hody doprovody, dejte vejce
malovaný…“
Mgr. Pavel Fraj: ,,Ano, pamatuji si Hody, hody doprovody… a Já jsem malý
zajíček…“
p. Zdeněk Gavenda: ,,Ne, žádnou si nepamatuji.“
Chodíval jste jako kluk na pomlázku? Pokud ano, dodržujete tento zvyk i dnes?
Mgr. František Markus: ,,Chodíval jsem, ale teď už nechodím.“
Mgr. Radek Neužil: ,,Ano, chodil jsem a chodím pořád.“
Mgr. Pavel Fraj: ,,Chodil jsem a snažím se dodržet tento zvyk i dnes.“
p. Zdeněk Gavenda: ,,Jako malý jsem chodil, ale teď už nechodím.“
Umíte uplést pomlázku?
Mgr. František Markus: ,,Už jsem ji strašně dlouho nepletl, ale ještě bych to zvládl ze 6 prutů.“
Mgr. Radek Neužil: ,,Ano, ještě bych něco upletl.“
Mgr. Pavel Fraj: ,,Ano, pravidelně pletu z 8 prutů.“
p. Zdeněk Gavenda: ,,Ano, umím.“
Vyráběl jste si jako malý vrbové píšťalky?
Mgr. František Markus: ,,Ano, vyráběl jsem.“
Mgr. Radek Neužil: ,,Vyráběl jsem, ale jako hodně malý.“
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Mgr. Pavel Fraj: ,,Ne, nevyráběl jsem, umím do ní jenom písknout.“
p. Zdeněk Gavenda: ,,Ano, vyráběl.“

Máte rád Velikonoce? Proč?

Mgr. František Markus: ,,Mám, ale jen do pondělního rána, potom odjíždíme se
ženou do Rakouska.“
Mgr. Radek Neužil: ,,Jelikož jsem chlap, tak je mám rád.“
Mgr. Pavel Fraj: ,,Jedině proto, že jsou to svátky jara.“
p. Zdeněk Gavenda: ,,Mám, protože to jsou svátky jara.“

Pomoz najít zajíčkovi správnou cestu:

Jana Dolínková a Petra Duroňová (7. A)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Řešení křížovky: 1. DOPROVODY, 2. VAJÍČEK, 3. MALOVANÁ, 4. SLEPIČKA,
5. PROUTKU, 6. KOHOUTEK, 7. PANÍ, 8. POMLÁZKU, 9. C, 10. BAREVNÁ
- tajenka VELIKONOCE
Řešení osmisměrky: VELIKONOCE
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