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Nevím, jak jste na tom s pořádkem vy. Já jsem si na něj jako dítě moc nepotrpěl. 

Vždycky se našly přitažlivější činnosti než nudné uklízení věcí – kamarádi, hry 

v parku, knížky... Občas jsem samozřejmě uklízet musel. Na to dohlížela moje 

maminka, která byla sama velmi pořádkumilovná a těžce nesla, že její touhu po 

pořádku s bratrem nesdílíme. Moc důkladný můj úklid rozhodně nebyl. Hlavně ať to 

mám rychle z krku! 

Nejhorší ranou pro mě každoročně byl jarní úklid, velký úklid, kdy maminka v bytě 

umývala, čistila, drhla, utírala, uklízela a rovnala, čehož jsme se s bratrem museli 

povinně účastnit. Tehdy docházelo k odhalení našich tajných skrýší nepořádku na 

místech, kde byly během roku v bezpečí – vzadu pod postelí, na dně skříně, ve 

skříňce s učením. Soud s provinilci (bratrem a mnou) býval krátký a soudcův 

(maminčin) rozsudek nelítostný: UKLIDIT!! 

I když se úklid nestal mým koníčkem ani v dospělosti, přece jen se už na něj dívám 

jako na nutnou a užitečnou věc. Když příroda začíná uklízet po zimě, aby mohla 

přivést na svět krásné a vonící jaro, je dobré připojit se a podpořit ji v její 

chvályhodném úsilí. Můžeme uklízet u sebe doma, v pokoji, v bytě, na zahrádce. 

Kdo chce, může se připojit k oslavám Dne Země, který se po celém světě slaví 22. 

dubna. Tento den nám připomíná, že se máme starat o životní prostředí a udržovat ho 

v dobrém stavu. A slaví se, jak jinak, úklidem – v lese, na louce, na kraji města, u 

silnice, zkrátka všude, kde se vinou nás lidí nahromadil nepořádek. Kdo to zkusil, 

potvrdí, že je to jiné, hezčí uklízení než doma v pokoji. 

Tak tedy vzhůru na jarní úklid! Přeju všem, aby nám šel pěkně od ruky. 

L. Skopec 

 



 

Den Země 
Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil 

studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série environmentálních protest-

ních setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spo-

jených státech. První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k za-

ložení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě 

ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích.  

V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí. V roce 

1990 byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování environmentální kampaně, tentokrát 

na globální úrovni. Na celém světe se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 

zemích. Akce vedla k nastartovaní iniciativ zaměřených na recyklaci a také pomohla při-

pravit světové veřejné mínění na Summit Země v Riu de Janeiru, organizovaný o dva roky 

později pod hlavičkou Organizace spojených národů.  

Miléniový Den Země v roce 2000 byl tematicky zaměřen na globální oteplovaní a čistou 

energii, a své akce během něj pořádalo asi 5000 environmentálních skupin z rekordních 

184 zemí světa.  

 

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal nej-

větším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, 

víru či národnost.  

 

22. duben tak můžeme považovat za výročí vzniku mo-

derního environmentálního hnutí.  
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Kultura a historie 



Apríl 
Apríl je označení pro první dubnový den – 1. duben. Původem může být 

již íránský svátek Sizdah Be-dar . Už od 16. století je apríl spojen s různými žertíky a 

drobnými zlomyslnostmi, např. u novinářů pak dovoluje tradice překročit rámec serioz-

nosti a vypustit tzv. kachnu, resp. hoax. Problém pak nastává, že lidé neberou vážně ani 

některé vyloženě seriózní články.  

Předpokládá se, že svátek vznikl jako reakce na změnu ročního období ze smutné zimy na 

veselejší jaro. V některých případech se apríl koná současně i 30. dubna, ale tento den již 

není tolik rozšířen.  

Ve Francii se tento den (ale i zvolání při prozrazení žertu) nazývá poisson d’avril podle 

toho, že děti vystřihnou rybu (poisson) z papíru a připevní ji na záda někomu, kdo o vý-

tvoru na svých zádech nemá tušení.  

Tradice „aprílování“ ve Francii vznikla, a to již roku 1564 a oproti ČR je zde žertování 

bráno mnohem vážněji. Těší se oblibě v hojné míře nejen mezi přáteli, nýbrž i v médiích.  

 

 

  
 

                                                               

 

 

 

 

Vstupenka na fiktivní „ceremonii mytí lvů“ v londýnském Toweru, apríl 1857 
 

 

 

 

 

Anežka Šulitková, 6.A 
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Co nám o sobě v rozhovoru pro školní časopis prozradila paní uči-

telka     DAGMAR ČÍRTKOVÁ ? 

 

 

Paní učitelka je třídní v 6.B a na naší škole učí tělocvik a matematiku. 

 

 

 

Jak dlouho učíte na naší škole? 

 No, už to bude asi 27 let. 

 

 Jaký je Váš nejoblíbenější školní 

předmět? 

Nejraději mám tělesnou výchovu. 

 

Jaké je Vaše oblíbené roční období? 

Určitě zima a v zimě nejraději lyžuji. 

 

Jaká je Vaše oblíbená barva? 

 Červená . 

 

 Máte nějaké oblíbené zvíře? 

 Moje oblíbené zvíře je kůň. 

 

Máte nějakého domácího mazlíčka? 

Já mám zlatého retrívra a jmenuje se Cindy. 

 

 

 Děkujeme za rozhovor a přejeme samé spokojené dny na naší škole.    

                                                               

 Romana Škodová, 6.B  
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Rozhovor 



Život ve škole 

Výměnný pobyt v Dieburgu - Ukázka z deníku Lenky Pavlíčkové 
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Velikonoce 1.C a 9.A 
Ve středu před velikonočními prázdninami jsme se sešli s 1.C a 

společně jsme se připravovali na velikonoce. Začínalo se zdobením 

perníčků, kdy každý prvňáček dostal dva a nebo více perníčků 

a mohl si je ozdobit jak jen ho napadlo. Některým to šlo velice 

pěkně a kterým ne, těm pomohl jejich deváťák. 

Když byly perníčky ozdobeny a některé i snědeny, přešlo se ke 

zdobení kraslic. Každý dostal několik různobarevných puntíků, ze 

kterých si mohl na kraslici udělat různé ornamenty, obrázky... 

Poté co jsme dozdobili i kraslice, vzal si každý několik vrbových 

proutků a začli jsme plést pomlázku. Někteří nevěděli vůbec 

jak na to, takže je to ostatní učili a pomáhali jim. Nakonec se 

však skoro všechny pomlázky povedly a prvňáčci si je mohli odnést 

domů. 

Ke konci jsme si ještě stihli shlédnout film o velikonocích a tím 

náš tandem skončil. 

Jan Lukavský, 9.A 
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Život ve škole 
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Představujeme třídu…8. A 

Počet žáků : 26 

Počet dívek : 15 

Počet chlapců : 9 

Kde sídlíme : 1. patro, druhé dveře nalevo  

Třídní učitelka : Mgr. Simona Schwaningerová 

Nejoblíbenější předmět : Tělocvik 

Nejméně oblíbený předmět : Hudební výchova 

Třídní šašek : Každý je tak trochu šašek, jen svým vlastním způsobem 

Zájmy : Tanec, zpívání, dělání kravin, volleyball, capoeira 

 

 

 

(Nejsme tu všichni, někdo se styděl podělit se o fotku. ) 
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Literární okénko 

Bára Grusová, 5.A 



Anglický jazyk— Jaro, počasí 

 

rain                               

spring                          

shine                           

sky                               

flower                    

tulip                         

 

What is the weather  like?  Jaké je počasí? 

It is sunny. Je slunečno. 

It is windy. Je větrno. 

It is warm. Je teplo. 

    

 

Německý jazyk—Jaro, počasí 
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Jazykový koutek 

Wie ist das Wetter heute? Jaké je dnes počasí? 

Es ist sonnig. Je slunečno. 

Es ist windig. Je větrno. 

Es ist warm. Je teplo.                                                               

déšť 

jaro 

svítit 

nebe 

květina 

tulipán 

snow 

cloud 

grass 

water 

tree 

fog 

sníh 

mrak 

tráva 

voda 

strom 

mlha 

sun 

rainbow 

storm 

umbrella 

ice 

wind 

slunce 

duha 

bouřka 

deštník 

led 

vítr 

bedeckt 

heiter 

r Regen 

e Blume 

zatažený 

jasný, jasno 

déšť 

květina 

blitzen  

r Himmel 

e Sonne 

r Baum 

blýskat se 

obloha 

slunce 

strom 

s Gewitter 

r Nebel 

r Wind 

s Gras 

bouřka 

mlha 

vítr 

tráva 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPh_3Dv5_MAhVEOxoKHbQFBuEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.predskolaci.cz%2Fmesicek-slunicko-mracky%2F1508&bvm=bv.119745492,d.d24&psig=AFQjCNG2YJezv1e88pSAFgHcZPo


12  

Zábava 

 

Květina ze sáčků na čaj                                        

 

Větší podkladová květina 

Potřeby: lepidlo, nůžky a 

čajové pytlíčky 

Postup: 1. Nachystáme si osm 

stejných čajových pytlíčků 

              2. u všech si 

odstřihneme bílé okraje 

              3. po té si je otevřeme 

a odstřihneme zadní a 

otevírací část pytlíčku, aby 

nám zbyla jen přední                  

                 část pytlíčku. 

              4. ze zbylé přední části vytvoříme čtverec 

              5.  k přiložené rysce, na čtverci, přeložíme dva rohy sáčků tak, aby nám 

tvar pytlíčku připomí- 

              nal tvar papírového draka 

            6. přilepíme k sobě osm vytvořených draků delšími stranami k sobě 

Menší kytička 

Potřeby: lepidlo, nůžky, čajové sáčky 

Postup: 1. Nachystáme si osm stejných čajových sáčků 

              2. odstřihneme jim bílé okraje 

              3. rozložíme si čajové sáčky a odstřihneme dvě části tak, aby zbyla jen 

ta přední 

             4. z přední strany si vytvoříme čtverec 

             5. tento čtverec již máme přeložený jednou uhlopříčkou, a proto 

přeložíme ještě druhou 

             6. chytneme si do prstů jednu z úhlopříček( blízko bodu, ve kterém se 

uhlopříčky setkávají) 

                 a lehce ji stlačíme k sobě tak, aby nám vznikl jeden trojúhelník 

( viz. obrázek) 

             7. přeložíme jeden cíp doprostřed.  Lepidlem natřeme vnitřek dvou 

otevíracích cípů a do nich  

                Vlepíme jeden cíp jiného trojúhelníku.  Takto pokračujeme až do 

doby, kdy se trojúhelníky  

                 Setkají a slepí k sobě. Tímto krokem se květina uzavře. 



Jarní zeleninový salát    

 

SUROVINY na 1 porci: 

salát listové (ledový, rukola, polníček, apod) 100 g 

vejce 50 g 

citrónová šťáva 10 g 

olej olivový 10 g 

hořčice dijonská 10 g 

sůl 1 g 

pepř 2 g 

cibule červená 30 g 

ředkvičky 50 g 

houska celozrnná 50 g 

rajčata cherry 50 g 

semínka slunečnicová 15 g 

 

POSTUP: 

Vejce uvaříme podle toho, jak máme rádi na tvrdo, na měkko či na hniličku. Pak si připraví-

me krutonky z celozrnného pečiva, které pokrájíme na malé kostičky a opečeme na sucho 

na pánvi. Pak si na pánvi ještě orestujeme slunečnicová semínka, aby se krásně rozvoněla. 

Zálivku si připravíme rozmícháním lžíce olivového oleje, dijonské hořčice, citrónové šťávy, 

soli a pepře. Listy salátu natrháme do mísy, přidáme pokrájená cherry rajčátka, ředkvičky 

a najemno pokrájenou červenou cibuli. Zeleninu smícháme s dresinkem, posypeme krutony, 

semínky a na vrch poklademe rozkrojené vejce. 
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Zábava 



Vtipy 

Jde blázen po ulici a za sebou táhne 

provázek. Potká ho psycholog a ptá 

se ho. „Vy si myslíte, že to je pes?“ 

„Ne, provázek.“ Odpoví blázen. 

Když psycholog odejde, blázen se 

skloní k provázku a povídá: „To 

jsme ho napálili, viď Alíku“ 

„Pepíčku, kdo rozbil to 

okno?! Ptám se tě 

naposledy!“ Pepíček na 

to: „To je dobře, že už s 

těmi otázkámi končíš.“ 

Malý synek jménem Jiříček se 

ptá otce: „Proč je Tichý oceán 

tichý?“ Tatínek se nazlobí: 

„Nemůžeš se zeptat na něco 

rozumnějšího?“ „Tak tedy jo. Jak 

vlastně umřelo to Mrtvé moře?“ 

Rozbijí dva kluci okno. Objeví se soused a 

povídá: „Kde bydlíš?“ A ten starší na to 

„Nikde“ „A ty?“ ptá se soused druhého 

kluka. Kluk odpoví „Vedle něho.“ 

„Mami, kup mi velblouda!“ „A 

čím bychom ho krmili? „Kup mi 

toho ze zoo, ten se krmit nesmí.“ 

Sedí takhle vyhladovělí 

studenti na koleji a 

fantazírují: „Co takhle začít 

chovat prase?“„To si děláš 

srandu, ne? Co ta špína? A 

ten smrad?“ „Ono si 

zvykne…“ 

„Pepíčku, skloňuj slovo 

houska“ 

„Kdo, co? - Houska, 

S kým, s čím - Se sýrem, 

Komu, čemu - Mně.“ 

Autorky: Anna Králiková, 4.B 

               Dáša Kulíšková, 5.C  
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Zimní škola v přírodě 

 

Škoda, že už je to za mnou. Asi nevíte, co myslím…no školu na lyžích, bylo to úžas-

ný!!! Teď o tom asi chcete něco vědět, že? Tak tady to je. 

 Po příjezdu autobusem jsme si vybírali jako vždy perfektně připravené pokoje. Tento 

rok to bylo jiné v tom, že s námi jela 1.B, takže jsme prvňáčkům nosili tašky, lyže. Po-

máhali jim, hráli si s nimi a též navazovali přátelství. Po té následoval výborný oběd. 

Večer jsme hráli spoustu her a těšili se z padajícího sněhu.  

Hned další den ráno jsme si začali připravovat lyže na sjezdovku k Čápovi. Počasí nám 

přálo a sněhu bylo požehnaně. Musím podotknout, že  jsme se od minulého roku zlepšili 

a již lyžuje každá, kdo může. Na jeden oběd snad nikdy nezapomenu a to na palačinky 

s marmeládou a třeba i šlehačkou. Dalším skvělým zážitkem jsou scénky. Nikdo by ne-

pochopil, jak někteří z nás dokážou vymyslet takovéto minifilmy. Určitě nezapomenu na 

Miss pyžamo a na rozzářené pohledy prvňáčků, když viděli, že hodnocení 5 jim stačit 

nebude. 

Nejlepší snad bylo, že sníh vydržel pořád  a když už tál, tak v noci vždycky nasněžilo. 

Jednou před večeří nás vzala paní učitelka před chatu se vyřádit. Místo nás se do chaty 

vrátily sněhové koule. Předposlední večer nám zpříjemnila vydařená diskotéka, kde i 

my jsme mohli vybrat, jaký song chceme zahrát. Ale ani tohle nám nezpříjemnilo pobyt 

natolik, abychom zapomněli, že téhle zábavě bude zítra konec, a že už se rodiče nemů-

žou dočkat, až zase vyloupíme „špajz“ a vše se vrátí do zajetých kolejí. Byl to krásný 

týden a všichni jsme si to velmi užili. Jeli jsme na chatu s naší třídní učitelkou Janou Či-

chovskou, s paní učitelkou Soňou Šebestovou a třídní učitelkou 1.B Janou Kofrovou.  

                                                            Děkujeme za krásný týden 5. A 

 

Anna Chadimová, 5.A 

 

 

 

Poděkování 

V sobotu 16.4.2016 uspořádala organizace ZO Českého svazu ochránců přírody 

Klenice „Úklid NPP Radouč“. Této akce se zúčastnil žák 9.A Daniel Pech. Naše 

škola i zmíněná organizace by mu touto cestou ráda za jeho pomoc při úklidu chtě-

la poděkovat. Dane, díky! 

                                                                                                                                                 

Schw 

Příběhy našich čtenářů 
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