
Milé spolužačky a spolužáci, 
 
 
dostává se vám do rukou první výtisk školního časopisu. 
Přicházel na svět opravdu těžce, poněvadž nemáme 
s podobnou prací vůbec žádné zkušenosti, ale myslíme si, že 
časem se všemu naučíme. Nemohli bychom ale pracovat bez 
vaší pomoci. Jsme si vědomi toho, že informace o časopisu se 
k vám dostávají obtížně a momentálně přemýšlíme o tom, jak 
celou situaci zlepšit. Co ale hlavně potřebujeme? No, přece 
vaše nápady! A vaše příspěvky! Nestyďte se! My víme, že 
mnozí z vás rádi píšou, kreslí, vymýšlí a dokonce sní o tom, že 
z nich budou spisovatelé. Tak proč to nezkusit právě u nás? 
 
 
 
 

Redakční rada  
 



 

 

Literární pokusy  

našich žáků 
 

           
 



 
 
Jednoho podzimního nedělního odpoledne jsem seděla doma v kuchyni a pozorovala rodiče, 
jak pracují na dolní zahradě.Já jsem se ten den nudila,protože všichni mí kamarádi 
nemohli ven nebo byli na návštěvách.My jsme ten den návštěvu nečekal,i a proto jsem se 
šla se svým psem Montíkem projít.Když jsme se vraceli domů, čekala nás ještě veliká 
louka,kterou jsme museli přejít na louce byly ohromné hromádky kravího trusu.Začala 
jsem přes ně skákat a chtěla z louky okamžitě pryč.Najednou se přede mnou objevil 
nádherně zelený plácek, až by člověku bylo na něj líto šlápnout.neváhala jsem ani minutku 
a rozběhla se k tomu plácku,začala jsem si tam blbnout.Bylo mi divné,že Monty kňučí a 
stojí na místě.Netrvalo dlouho a přišla jsem na to proč.Pod tou krásnou zelenou travičkou 
se totiž skrývala zapáchající močůvka! 
Vzala jsem Montyho do náručí a utíkala pryč,ale zakopla jsem o své nohy a do močůvky 
jsem s Montym spadla.Začala jsem křičet,zvedla jsem se a utíkala domů s tím,že už mě nic 
horšího nemůže potkat,ale to jsem se ohromě spletla!Když jsem doběhla k baráku, rodiče 
stále pracovali na zahradě.Na schodech jsem si sundala své nové, bohužel zapáchající 
boty.Měla jsem promáčené i ponožky,proto jsem si je také sundala.Musela jsem si sundat i 
tepláky a mikinu a v tričku a kalhotkách jsem utíkala do koupelny.Začala jsem Montyho 
sprchovat.Najednou se začal radovat jako kdyby někdo přišel,ale já nic neslyšela, tak jsem 
ho pleskla po čumáčku a okřikla ho, ať dá pokoj.Ale najednou mě někdo podebral pod 
žebry.Já jsem se strašně lekla a začala jsem křičet,ječet,vřískat:,,Pomóóóóóóóóóóóóóóóc 
vrah!!!“Neznámé osobě jsem zezadu vrazila pěstí.Otočila jsem se a za mnou stáli teta se 
strýčkem,kteří přijeli na návštěvu,ale jako vždy se den dopředu neohlásili.Když jsem je 
uviděla, začala jsem panikařit ještě víc!Teta se mě snažila uklidnit, a když ke mě udělala 
krok, já udělala krok dozadu a spadla do vany.Najednou nastalo nepříjemné ticho.Teta se 
strýčkem mají perfektní smysl pro humor a začali se smát.Jenomže mně bylo spíš k pláči 
,nevěděla jsem ,co mi má být trapnější, jestli to,že mé špinavé oblečení leželo na schodech 
nebo to,jak jsem strýčkovi vrazila pěstí nebo to,jaké jsem tam předvedla divadlo nebo to,že 
jsem tam tak stála v tričku a v kalhotkách.Bylo toho na mě moc.Rodiče přišli do koupelny a 
ptali se co se stalo.Vysvětlila jsem jim to, jen tak,že jsem se trošku lekla a upadla,ale rodiče 
přišli na to, co se stalo dostala jsem vynadáno,že jsem si to oblečení mohla uklidit a 
nemusela jsem se zase takhle předvést.Po celou dobu, co u nás teta se strýčkem byli, jsem 
jim nelezla na oči.Navíc jsem dostala ten nejhorší trest, co jsem mohla dostat nejméně 
čtyřikrát jsem musela vytřít celou koupelnu,verandu a schody,ale také jsem musela 
zapáchající oblečení přeprat v ruce!!!Když teta se strýčkem odcházeli, ještě se na mě usmáli 
a řekli,že to byla veliká legrace.Hlavně, že se dobře pobavili na můj účet,ale dnes se tomu 
smějeme všichni!  

Nikola Buriancová, 8.C 
 
 
 



  

Vulgární vyjad řování v naší spole čnosti 
 
Musíte si někdy ulevit a máte pocit, že bez hrubého slova to nepůjde? Tvrdím, že naše 

společnost je vulgarismy přímo zaplevelena. S vulgárním vyjadřováním se setkáváme u všech 

věkových kategorií. Už malé děti, které chodí teprve do školky a nevědí, kolik je jedna a 

jedna, se často mezi sebou hádají, ubližují si a většinou nechybí ani nějaké to vulgární slovo, a 

to je smutné. Děti rády opakují to, co slyší, a proto se nemůžeme divit, že mluví vulgárně. 

Vždyť ani jejich starší sourozenci, rodiče a babičky nemluví vždy vhodně. Školáci, ti užívají  

vulgární výrazy proto, aby byli středem pozornosti, rodiče, když jsou rozčilení a senioři ti se 

také nestraní vulgárního vyjadřování a mnohdy se vyjadřují hůře než mladší generace. Tudíž 

vidíme, že velkým viníkem toho, že mládež mluví vulgárně, jsou častokrát sami rodiče. Pokud 

se ale bude každý snažit toho plevele alespoň trochu vytrhat, je pravděpodobné, že vulgarity 

ubyde. Je samozřejmé, že úplně nezmizí, ale už to  bude na každém jednotlivci, jak  se 

vyjádří. Já tvrdím:,,Každý svého vyjadřování strůjcem."    

 

    I.Hosnedlová, IX.C
  
 



Čtvrtek p říšerný den 
 
 
 
 

Čtvrtek příšerný den, 
matika, fyzika,  
učit se jen. 
 
Molekuly atomy, 
Pascalovy zákony, 
tlak, tření , 
až do vymření. 
 
Učitelé nedají nám na 
chvilku pokoje, 
a my při nástupu dřímáme 
ve stoje. 
Hrdost nám velí běžet dál, 
ale nohy stojí nečinně 
opodál. 
 
Zvonění paráda, 
čekám na kamaráda. 
Hrneme se ven, 
čtvrtek, to je teda den. 

 
žák 7.A 

 



Škola modrá, veliká, 
 
 do všech stran utíká. 
 
 Dětský smích, pláč i řev, 
 
 Nepřehluší žádný lev. 
 
 
 
 Ve škole je hodně tříd, 
 
 z každé ozývají se zvuky kříd. 
 
 5.A jó. to třída je..... 
 
 Z ní vychází řev o moc víc, 
 
 tam neslyšeli byste vůbec nic! 
 
 
 
 Honza Snopek to je rváč, 
 
 u něj neviděli byste nikdy pláč. 
 
 Pak je  Jirka pidižvík, 
 
 nos pověsil si za kulík. 
 
 
 
 Roman, Patrik to jsou chlapi 
 
 někdy se jim pusa slepí. 
 
 Anča s Ivčou-kamarádky, 
 
 ty nerozpoutaj žádné hádky. 
 
 
 
 Maky, to je holka drzá, 
 
 ač na Solasidu si pěkně vrzá. 
 
 Jana kamarádka Zuzky je, 
 
 Simča vypadá jak sépie. 
 
 
 
 Luboš umí fotbal hrát, 
 
 je to prima kamarád. 
 
 Kuba si to nemyslí, 
 
 prý, že kecá nesmysly. 
 
 
 
 
 

Kája to je hezký kluk, 
 
(i když) vypadá jak bublifuk, 
 
Dominika-drsná holka 
 
zajímá jí tanec, hlavně polka. 
 
 
 
Martin, to je kytarista. 
 
Pepa má rád tresky a hodně těsta. 
 
Mílovi se zapalují tváře, 
 
Terka má na hlavě povlak od polštáře. 
 
 
 
Týna, to je holka hezká, 
 
a Páďa nadšeně jí tleská 
 
(hlavně aby jí nesežrala Pepova treska). 
 
Na Járu má Ivča vliv 
 
je to pravda - tak se div! 
 
 
 
Dan a Majda, to je dvojice, 
 
ty kamarádí spolu horce velice. 
 
Silva Honzovi pokoj nedá, 
 
Lucka jednou rukou Matese zvedá. 
 
 
 
Paní učitelka naše milá, 
 
kdyby i na gymplu s námi byla. 
 
Uplynul nám další rok, 
 
my pošoupli se dál o krok. 
 
 
 

 
 
 

 Magdaléna Adamcová 
 Simona Hostková 
 Tereza Mottlová 
 Iveta Rajtmajerová 
 
   žákyně 5.A 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Víte, z čeho vznikl člověk? Ze švestky! 
Ze švestky slivovice, ze slivovice opice a z opice člověk. 
                                                                   
                                                                  
Co vznikne zkřížením cukrářky a astronoma?Orion, vaše čokoládová 
hvězda.                                                       
 
Víš, co udělá žirafa, když jí plivneš do obličeje? 
Podkopne ti žebřík. 
U brány hřbitova  hledí muž na podivný průvod. Za rakví kráčí muž 
s manželkou a psem-dobrmanem a potom dlouhá řada mužů. Stojící 
muž  nevydrží a ptá se, kdo to má pohřeb. Muž za rakví odvětví:,,To 
je pohřeb mojí tchýně.Vidíte toho dobrmana?To on napadl tchýni a 
zakousl ji.“ ,,To je ale pes. Mohl bych si ho na pár dní půjčit?“ Muž 
za rakví odpoví: „Proč ne, jen si musíte stoupnout na konec té řady.“ 
                                                                    Zuzana Löfelmannová 
 
 
Povídá si brunetka s blondýnkou a blondýnka říká:,,To je zima,hlavně 
na ruce.“,,Tak si je dej do kapes,“povídá brunetka.,,To nemůžu,tam 
mám rukavice.“                                           
 
Po lese chodí sem a tam nešťastný  medvěd.Všude leží sníh,mrzne až 
praští a medvěd si pro sebe říká: ,,Proč já jenom v září pil to kafe?“ 
                                                                    
 
Pepíček dostal od tety dárek, ale nepoděkoval.  
Maminka:,,No, jak se říká, když něco dostaneš?“  
Pepíček mlčí. 
Maminka:,,Co řeknu tátovi, když mi přinese peníze?“ 
Pepíček:,,To je všechno?“                           
  
Kuba přijde do školy a je celý špinavý. 
Paní učitelka ho pošle domů, ať se umyje a povídá dětem:,,Doufám, že 
si z něho vezmete příklad.“ 
Příští den přišli špinaví úplně všichni.         

Aneta Gazdová     
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Ahoj, já jsem Jiřík a je mi 13 let. Rád bych se seznámil  
s holkou od 12 do 13 let. Měla by být hodná a aby nosila 
brýle. Kdo má zájem, tak ať napíše! Odepíšu na 100%. 
Mé číslo je: 737 901 228 
                                          Pokud  se vám tento 

mladík zalíbil, napište mu dopis s heslem 

X111. 

 
Chtěl bych se seznámit s holkou kolem 15 až 16 let. Měla 
by být hodná, pěkná, vtipná atd. Kdo má zájem, tak ať 
napíše na číslo 728 848 318. Díky, odepíšu na 100% 
                                          Pokud se vám zalíbil tento 

mladík , tak neváhejte a napište mu dopis 

s heslem X222. 

 
Pohledný 14letý mladík se smyslem pro humor hledá 
pohlednou dívku. Mé koníčky jsou hlavně počítač, judo ,  
floorball atd. Už se na vaše dopisy moc těším, určitě 
odepíšu! 
                                           Zalíbil se vám snad tento 

mladík??? Tak mu napište!! Má heslo X333. 

 
Jestliže se chcete také přihlásit do naší super seznamky stačí si jen napsat 
inzerát, strčit do obálky označené nápisem SEZNAMKA  a vhodit do krabice 
umístěné v hale! 
Jestliže chcete na nějaký inzerát odpovědět, označte obálku heslem a opět 
vhoďte do krabice v hale.   



 
 
 

Otázky:1)Jak dlouho už učíte na této škole? 
           2)Se kterou třídou se vám nejlépe pracuje? 
  3)A se kterou je naopak nejhorší spolupráce? 

4)Chtěl/a byste na škole něco změnit?Jestli ano tak co. 
5)Co si myslíte o tom že, bude škola vydávat školní časopis? 
6)Kam se chystáte se svou třídou na výlet? 
7)Těšíte se každý den do práce? 

 
Ptaly jsme se: 
Mgr.Lenky Kop řivové:                                        Lenky Liškové: 

  1)….Učím tady už šest let. 1)….Asi tak 10-11let 
2)….to se nedá takhle říct. 2)….6.A 
3)….Tak asi ta,která nedává pozor. 3)….9.B 
4)….Já bych protáhla přestávky. 4)….Asi bych nic neměnila. 
5)….Myslím si, že je to dobrý nápad. 5)….Pokud se najde někdo,  
6)….Chystáme se do Vodňan. kdo bude ochoten to  
7)….Ano. udělat, tak si myslím,že 
 je to dobrá věc. 
  6)….Já nejsem třídní,ale  
 pojedu do Belgie 
 7)…Docela ano. 
 
Mgr.Petry Vlčkové:                                               Ing.Anežky Nové: 
1)….Od začátku.                                                  1)….Už 6 rok. 
2)….9.A                                                               2)….Asi s 8.A 
3)….6.B                                                               3)….8.B 
4)….Nejspíš nic.                                                 4)….Ráda bych změnila, to aby  
5)….Zatím nic ale až ho                                             se děti chovaly slušně, 
       uvidím,tak vám řeknu.                                        Např.zdravily se navzájem 
                                                                                    i s vyučujícími.   
6)….Jeden den na kola                                     5)….Je to určitě zajímavý  

                    7)….Strašně. nápad. 
                                                                              6)….Já nemam třídu,ale  

  chystám se do Belgie 
 na sportovní pobyt 
                                                                            7)….Úplně každý den ne, 
 ale většinou ano. 



  
 
 

Kolik  dostáváš  denně   dopisů  a emailů? 
V průměrů   tak  deset emailů a pět   dopisů denně 
 Jaká    je tvoje   oblíbená barva? 
Zelená 
Co tě nebaví ve škole? 
Spousta věcí ,hlavně předměty které se musím učit z donucení.Takže matematika a fyzika. 
Co bys dělal kdyby ses neživil hudbou? 
Věnoval bych se jazykům,němčině a angličtině.Překládal bych,ne texty,ale mluvené slovo. 
Co děláš,když vyjímečně nepracuješ? 
Záleží na tom,kolik mám času.většinou spím.Když to jde, tak jedu domů za mamkou do 
Horního Slavkova.Když je opravdu víc času, tak za taťkou do Švýcarska. 
Co můžeš svým fanouškům slíbit, když ne Modré z nebe? 
No pak už můžu slíbit jenom,,černý z pekla,“ale znáš to sliby = chyby… 
V písničce Svítá zpíváš:,,Svítá a já ještě bdím“.Jsi skřivan nebo sova? 
Spíš sova, žiju v noci a žil bych rád dál ,ale škola v noci nevyučuje,tak musím každé ráno 
vstávat a přiznám se,že s tím mám celkem problém.Komu by se vstávalo dobře po 
třech,čtyřech hodinách spánku? 
Co se ti naposledy zdálo? 
Poslední dobou se mi nic nezdá,a když,tak to,že mi zvoní budík,což se pak většinou promění 
v krutou realitu…. 
Co chystáš pro fanoušky a pro fanynky? 
Chystám  nové CD nějakou   roli v muzikálu vystoupení  po celé   ČR atd.. 
Objevil ses v seriálu Ulice,kde jsi hrál sám sebe.Opravdu se tak chováš k dívkám?Nebál 
ses že tě budou lidé s touto rolí ztotožňovat? 
Ten seriál je nekonečný a já doufám,že si v něm postupem času budu moc ještě napravit 
reputaci.Scénář byl napsaný a já si řekl,proč ne,je to role jako každá jiná.Ve skutečnosti se ale 
takhle k dívkám nechovám. 
Byl jsi někdy v Sušici? 
Jednou jsem Sušicí projížděl.Jel jsem totiž na Srní. 
Budeš mít DVD  ze svého prvního  turné? 
Dobrý  námět -díky 
 
 
Děkuju Veronice za hezký dotazy, čusky Tom 
 
 
 
Děkujeme Tomášovi Savkovi za rozhovor a do dalších let mu přejeme nejen zdraví a 
pohodu, ale i úspěšné zvládnutí všech jeho plánů.         
                                                                            
 
(po netu vyzpovídala Veronika Kindelmannová..) 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zrcátko pro Italku 
Kapitola První – Legra  Gortinez 

   

Děj se odehrává na střední škole v Pardubicích. Obchodní škola v Pardubicích je 
dívčí škola. Pouze ve vyšších ročnících jsou dva kluci, ale jsou něco jako bílé 
vrány. 
Děvčata ze 3.H žila poklidný život 17 ti letých teenagerů. Tedy až do té doby, 
kdy do jejich třídy přišla pohledná Italka. 
Jmenovala se Legra Gortinez. Tato Italka měla světle hnědé vlasy promelírované 
červenou barvou, klenuté hnědé obočí, protrhané  do tenké linky. 
Hluboké modré oči lemované černými řasami se plaše rozhlížely po překvapených 
obličejích svých spolužaček. Poměrně malá ústa zvýrazněná leskem jahodové 
barvy pouze rozzářily její plachý a dětinský vzhled. Legra se ale dětinsky vůbec 
nechová. Legra byla hubená a moderně oblečená. Bokové kalhoty a tričko 
s nápisem SATULAN, TIOS DE ITALIA, což ve francouzštině znamená 
POZDRAV Z  ITÁLIE. Holky jen koukaly. 
Třídní profesorka Tina Hlavatá odkráčela a nechala Legru  ve třídě. Holky ji hned 
obklopily a zpovídaly: 
Po 20 minutách se dozvěděly vše, co potřebovaly. 
Dozvěděly se že: 
                  Legra má bohaté rodiče a umí perfektně česky, má staršího 
                  Bratra Marca a spousty dalších věcí 
 
 Všem děvčatům se líbila, výhrady proti ní měla jen Lucka. 
„Podívejte se, jak vypadá. Hotová fiflena a ještě k tomu Italka,“ odfrkla si 
pohrdavě. 
„Hele, nech toho, Lucko, ty nemáš právo nikoho kritizovat a už vůbec ne Legru,  
 tak si nech své nemístné kecy,“ obořila se na ní Pam. 
 Lucie Tvrdíková utichla, myslela si totiž, že ji budou všechny holky podporovat 
obzvlášť Pam (Petra Horáková), nejhezčí holka na škole. 
„Děkuju,“ hlesla tiše Legra a odešla ze třídy. Ostatní holky chvíli nechápavě 
koukaly, a pak jedna po druhé odcházely také. 
Doma Legra vydupala do svého pokoje a zlostně za sebou přibouchla dveře. 
Tak tohle bylo moc, netěšila se sice do nové školy, ale nevěděla, že se k ní 
zachovají takto, měla po náladě. Bývala by vydržela ve svém pokoji až do večera, 
ale mamka ji vyburcovala k večeři. Nakonec usínala s pocitem, že zítra 
to dopadne lépe a klidně usnula. Ráno brzo vstala, bylo tu další krásné ráno 
 
                                                Další kapitola PIŠKOT A HAD                                                              
  Co se stane Legře ve škole? Jaký plán vymyslí Lucka? 



    

    
 
 
Tak a máme tu zase sérii Need For Speed a její pokračování - Most Wanted. Nový díl této 
oblíbené série nás zase posune o něco blíže k realitě. Vzhledem k tomu, že EA Games drží 
laťku 1 díl ročně tak se máme v nejbližších letech na co těšit. Bohužel se to bude týkat i 
našich peněženek. 
Most Wanted (ve volném překladu "nejhledanější") se snaží zkombinovat předcházející 3 díly 
série a použít z nich to nejlepší. Z Hot Pursuit 2 se vrací policie a to jak v kariéře samotné tak 
i v Pursuit challenge a Quick race. Z obou dílů Undergroundů si bere vizuální a výkonnostní 
tuning. A nakonec to nejočekávanější. Spekulace o volné jízdě v Most Wanted jsou ta tam. 
Stejně jako v Underground 2, bude možné zajezdit si volně po městě, ale kdo bude chtít tak si 
může přes tlačítko ESC odejít do Safe House a v klidu přejít na další závod. Akorát do 
tuningářských obchodů si budete muset zajed sami. Myslím si, že většina z vás bude jezdit po 
městě. Má to několik výhod – můžete si pohrát s autem a naučit se ho pořádně ovládat. Nebo 
si také prodloužit celkovou herní dobu hry. Autoři vybrali opravdu to nejlepší a přidali to 
nejočekávanější co nám v Undergroundech chybělo – policii, která se ve hře bude starat o 
zábavu navíc. Možná se ze začátku zdá, že herní doba bude krátká, ale opak může být 
pravdou. Na 1.místě je Razor a za ním se drží pár lidí z jeho gangu. Dostat se na první místo 
neni nic lehkého. 
 
 
Jezdci BLACKLISTU    1.Razor – BMW M3 GTR 
                                        2.Bull – Mercedes-Benz SLR Mclaren 
                                        3.Ronnie – Aston Martin DB9 
                                        4.JV – Dodge Viper SRT10 
                                        5.Webster – Corvette C6 
                                        6.Ming – Lamborghini Gallardo 
                                        7.Kaze – Mercedes-Benz CLK 500 
                                        8.Jewels – Ford Mustang GT 
                                        9.Earl – Mitsubischi Lancer EVOLUTION VIII 
                                      10.Baron – Porsche Cayman S 
                                      11.Big Lou – Mitsubischi Eclipse 
                                      12.Izzy – Mazda RX-8 
                                      13.Vic – Toyota Supra 
                                      14.Taz – Lexus IS300 
                                      15.Sonny – VW Golf GTI 
 
Určitě byste si tuhle hru neměli nechat ujít, protože jestli se chcete dozvědět něco víc, tak si ji 
zahrajte. 
                                                                                                         Recenzovali:Jelínek R                  
                                                                                                                              Haueisen M 
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Opsali jsme pro vás z časopisu Praktická žena z rubriky nápady, rady, inspirace. 
 
 

Velikonoce 
 
jsou nejvýznamn ějšími svátky k řesťanské 
církve spojené s památkou umu čení a 
vzkříšení Krista. V lidovém prost ředí v 
obřadním roce navazují Velikonoce na 
čtyřicetidenní postní dobu. Od Popele ční 
středy do Božího hodu velikono čního. 
Každá ze šesti ned ěl má své jméno a je 
spojená s dodržováním nem ěnných 
obyčejů. 
 
Půst zahajuje první ned ěle (Invocabit), v 
českém prostředí nazývaná Černá  nebo 
Pytlová , pravděpodobně proto, že během 
půstu ženy odkládaly pestré oděvní součástky 
a oblékaly se do černých šatů, plédů a zástěr. 
Někdy je také nazývána Pučálka , podle 
pokrmu z namočeného a usmaženého hrachu. 
Méně časté označení je „liščí" neděle, podle 
preclíků, které pekly hospodyně zvláště v 
oblasti středních Čech. Preclíky se navlékaly 
na proutky - kolik dětí bylo v domě, tolik 
proutků maminky ozdobily preclíky a zavěsily 
je venku s tím, že je dětem „nadělila" liška. 
Tento obyčej se objevuje i v jiný postní den v 
ostatních oblastech Čech. 
 
Druhá ned ěle (Reminscere) je v lidovém 
prostředí nazývána Pražná , podle tradičního 
jídla „pražmy". Jedná se o staroslovanský 
pokrm, připravovaný pražením nedozrálého 
obilí. Častější označení této neděle je 
Sazometná  - v tento den se nejen vymetají 
komíny, ale vše, čeho se po zimě chceme 
zbavit. 
 
Třetí ned ěle (Oculi) se podle pověry, že 
kolikrát kdo tuto neděli kýchne, tolik roků ještě 
bude živ, nazývá Kýchavá . ( Ve východních 
Čechách se tradovalo,že kdo kýchne třikrát, 
bude celý rok zdráv. ) Tento obyčej odráží 
strach z moru, jehož první příznaky byli 
spojeny právě s kýcháním. „Jakž kdo kejchl, 
hned náhle umříti musel." Proto si lidé při 
kýchání přáli „Pozdrav tě Pán Bůh", aby toto 
nebezpečí zažehnali. 
 
Čtvrtá ned ěle (Laetare) měla zvláštní 
postavení, neboť tohoto dne bylo možno 
částečně uvolnit postní kázeň. Výrazem toho 
byla v církevním prostředí změna barvy rouch - 
fialová byla nahrazena růžovou. V lidovém 
prostředí v tuto neděli chodil družba se 

ženichem navštívit dům, do něhož chtěli přijít o 
velikonoční pomlázce na námluvy (proto se 
tato neděle nazývá Družebná ). 
 
Pátá ned ěle (Judica), Černá , Smrtná  nebo 
Smrtelná , byla poslední před Velikonocemi. Je 
spojena se zahalováním křížů v kostele, s 
tradicí sahající do starokřesťanských počátků 
církve (ve 3. a 4. st. byly kříže nesoucí postavu 
umírajícího Krista zdobeny drahými kameny a 
filigránem, aby výzdoba nerušila vážnost 
postní doby, kříž se zakrýval). O smrtelné 
neděli byl obecně rozšířen zvyk „vynášení 
smrti" - Moreny. Tento obyčej spojujeme s 
ukončením zimy. 
 
Poslední ned ěle, Květná , je dnem, kdy si 
připomínáme památku Kristova vjezdu do 
Jeruzaléma. Název je odvozen od květů, jimiž 
Krista vítali. Do lidového prostředí se obyčej 
přenesl v podobě svěcení kočiček, jívy, košťat 
apod. Mimo to se nosilo „Léto do vsi" - 
oblékaly se nové šaty, vymetala se neřest, 
nesmělo se péct… 
 
Po postních nedělích přichází tzv. Pašijový 
týden  (svatý, veliký) 
 

• Modrý pondělí 
• Škaredá středa 
• Zelený čtvrtek 
• Velký pátek  
• Bílá sobota 
• Boží hod velikonoční 

a po nich 
 

• Pond ělí velikono ční - to je z hlediska 
českého lidu nejvýznamnějším dnem 
Velikonoc spojeným s pomlázkou  a 
velikonočním hodováním. Existovalo 
několik druhů pomlázek: rodinná - 
vyšlehání hospodyně všemi členy 
domácnosti, rodičovská - vyšlehání 
dětí, p. maličkých, kteří chodili své 
kmotry a prarodiče, a pomlázka 
dospělé mládeže. 

Společný rysem všech typů pomlázek je 
obdarování koledníka vají čkem  - bílím, 
malovaným (jednobarevným,batikovaným,s 
ornamenty) nebo jinak zdobeným 
(vyškrabovaným, leptaným, s aplikacemi atd.). 

 
                                                                                           Jana Jedličková 
                                                                                            Klára Lıffelmannová



 
 
Tak a je to!  

 
Právě jste se seznámili s nultým číslem našeho, lépe řečeno vašeho, 

časopisu. Je to takříkajíc děťátko v plenkách a je jen a jen na vás, jak poroste. 

Jistě jste si ho všichni pozorně prohlédli a pročetli. Je to dítko hubené a to jen 

proto, že příspěvků a nápadů je zatím velmi málo. Přesto jsme se rozhodli 

přivést ho na svět. Doufáme totiž, že bude sloužit jako inspirace do příštích dnů. 

Do konce školního roku bychom chtěli vydat ještě jeden výtisk časopisu a 

doufáme, že tentokrát bude objemnější. Ale to záleží na vás všech! Ve všech 

třídách fungují vždy dva členové redakční rady. Stačí se na ně obrátit a oni už 

vše zařídí. Ať již půjde o nápad nebo o příspěvek.  

Děkujeme všem za pochopení a těšíme se na spolupráci s budoucími 

spisovateli, básníky, výtvarníky, křížovkáři a ostatními, kteří mají chuť podělit 

se s námi o své koníčky a nápady.   

 
Vaše redakční rada 

 
 



Vážené kolegyně, kolegové, milí žáci. 
  

Jsem šťasten, že se podařilo něco, co po vás, žácích naší školy, zůstane. Školní časopis 
nemá každá škola. Takové dílo může vzniknout jen tam, kde děti chtějí opravdu „NĚCO“ 
vytvořit a také se musí najít šikovní pedagogové, kteří mají chuť a sílu svým žákům pomoci.  
 V minulém tisíciletí jsem navštěvoval Střední průmyslovou školu ve Volyni. Tam se 
mi poštěstilo být součástí týmu, který se snažil o něco podobného, jako bude náš časopis. 
Navazovali jsme na takové školní redaktory, jako byl Jiří Žáček. Později jsem se dočetl, že 
jeho profesní dráhu tento školní časopis velmi ovlivnil a možná nebýt toho, tak jsme o Jiřím 
Žáčkovi slyšeli jako o stavebníkovi a ne básníkovi. Často vzpomínám, jak některé jeho 
satirické říkanky o našich „profesorech“ byly vtipné, výstižné a trefné.  
 Našemu časopisu přeji hodně pracovitých a vytrvalých redaktorů a mnoho čtenářů. 
Věřím, vlastně v tuto chvíli vím, že se stane součástí naší školy a ne ojedinělým výkřikem. 
Tomuto prvnímu číslu přeji další a další bratříčky a sestřičky.  

Čestmír Kříž 
 


