
PÍRKO 
Březen-duben 2017 

 

VELIKONOCE VE 
SVĚTĚ 

Jiný kraj, jiný mrav a o oslavách velikonočních 

svátků to platí dvojnásob. 

 

USA 

Rodiny s dětmi barví kraslice, pak začíná lov 

na vajíčka, kdy je podle pohádky neposedný 

zajíček schovává všude po domě i zahradě. V 

USA není volné Velikonoční pondělí, ale Velký 

pátek. V neděli se hoduje nad tradičními 

pokrmy, jako je pečená šunka, 

sladké brambory, zelenina nebo jehněčí 

pečínka. 

 

 

 

 

Španělsko 

Ve Španělsku chodí o svatém týdnu postavy 

‚nazarenos‘ ve vysokých kápích. Ulicemi 

procházejí procesí se sochami Ježíše Krista a 

svatých. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravily: Adéla Malecová, Markéta Zíková, 

Pavla   Mikulová, Sabina Jurenková 

 

 

 

 

Norsko 

 V Norsku jsou velikonoční svátky spojené 

s detektivkami. Dokonce i potraviny jsou 

potištěné detektivními příběhy. 

 
 

           Francie 

Francouzi slaví Velikonoce neboli Paques. 

Rozdávají si barevná vejce, čokoládu, ale i drobné 

dárky 
Všechny cukrárny a čokoládovny si každý rok 

nechávají záležet na výrobě speciálních sladkostí, 

které potom v pondělí ráno hledají všechny 

francouzské děti v domě nebo na zahradě. 

 

 

 

 

 

Irsko 

V Irsku se pojídají vajíčka na uzavření půstu. 

Během dne, kdo chce velikonoční koláč, musí 

zatančit. 

 

 

 

http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/velikonocni-pondeli-2/


 

Velikonoční sváteční dny 

1. Květná neděle 

Na Květnou neděli přijel Ježíš do 

Jeruzaléma na oslu a židé ho vítali 

jako svého krále, pokládali před něj 

své pláště a mávali ratolestmi, protože 

přišel jako boží syn. 

2. Zelený čtvrtek 

Na Zelený čtvrtek připadá poslední 

večeře Páně a zrada Jidáše, který 

prozradil farizeům (židovským 

veleknězům), kde bude Ježíš jíst 

velikonoční večeři. Potom přišli 

vojáci a Ježíše zatkli. 

3. Velký pátek 

Na Velký Pátek Ježíš umřel, ti stejní 

lidé, kteří ho na Květnou Neděli vítali, 

ho o pár dnů později nechali 

ukřižovat. Tento den je dnem přísného 

půstu. 

 

Vtipy O Velikonocích 

 „Teto, ty vajíčka se ti asi nějak srazily, ne?” 

„Kdepak vajíčka, ty zdražily,” vysvětluje teta, 

„to jsou obarvené ořechy…“  

„Zatímco jsem dávala dětem vejce,” vypovídá 

paní o Velikonocích na policii, „ukradli mi při 

tom slepici.” 

 Stará babička se vykloní z okna a křičí na 

hochy před domem: „Hoši, mně už sluch moc 

neslouží. To se tak řehtáte nějakému fóru, 

nebo s sebou máte řehtačky?” 

 

 

 

4. Bílá sobota/Velikonoční 

neděle 

Ježíš byl vzkříšen. Křesťané 

přicházejí do kostelů po celém světě a 

slaví Vigilie (v Sobotu večer nebo v 

Neděli brzy ráno – například ve 4:00 

na Ktiši). Tímto dnem končí doba 

postní a začíná doba Velikonoční 

5. Velikonoční pondělí 

V tento den obcházejí kluci (na 

přestupný rok i holky, ale to se moc 

nedrží) s vlastnoručně vyrobenými 

pomlázkami a koledují. Za to 

dostanou vajíčka-kraslice (někdy i 

sladkosti a panáka), 

 

 

Přesmyčky 

oplmázak 

vjaíkčo 

azíjkče 

akrlsiec 

hřeatčak 

kesnaá 

(Pomlázka, vajíčko, zajíček,                                        

kraslice, řehtačka, sekaná) 



Velikonoční anketa 

1) Umíte plést pomlázku? 

2) Barvíte vajíčka? 

3)Jak prožíváte Velikonoce? 

 

Pan učitel Filip 

1)Ano, ze 7 proutků, ale mám na to své 
lidi. 

2)Ano, ale hlavně je barví moje žena. 

3)Prožíváme je v klidu a míru společně s 
rodinou. 

Paní učitelka Pojslová 

1 )Ano umím, ale nepletu jí. Pouze o 

pracovních činnostech s žáky. 

2) Ano, vajíčka barvím nejraději voskem. 

3) Dodržuji tradice, ráda vařím, peču 

beránka a na Velikonoční pondělí chodíme 

s rodinou na hřbitov sv. Petra./prachatická 

tradice/ 

 

Pan učitel Jungwirth  

1) Neumím. Umím jen „copánek“, ze 3 

proutků.   

2) Nebarvím, barví je má přítelkyně.  

3) Chodím do kostela, Velikonoce 

prožívám v klidu a míru. 

 

 

 

 

 

 

Paní učitelka Čechová  

1) Neumím.  

2) Ano, barvím.  

3) Velikonoce nijak neprožívám, akorát 

peču beránka. 

  

Paní učitelka Novotná  

1) Umím, ale nepotřebuji ji. 

2) Ano, barvím vajíčka postaru (Ve 

špenátu, cibuli atd…) 

3)Prožívám je v pohodě.  

 

Pan učitel Jaroš 
1)  Ano, umím plést pomlázku z 8 proutků i 

s košíčkem. 

2) Barví je moje žena. 

3) Peču sekanou a užívám si volna. 

 

 

 



 

Úspěchy žáků 
ZE SVĚTA SPORTU 

Příjem, nahrávka a smeč  

Ve středu 29. března 2017 se žáci, kteří trénují 

v naší tělocvičně volejbal, zúčastnili soutěže ve 

Vimperské škole ZŠ Smetanova. Zde si můžete 

přečíst průběh celého dne, a jak vůbec naši 

hráči dopadli. Odjíždělo se hned brzy ráno, už 

v 6:55 nám stavil autobus na zastávce na 

Tržišti a na Smetánku jsme dorazili kolem půl 

osmé. Převlékli jsme se do dresů a šli se 

rozcvičit do velké tělocvičny, kde později hráli 

jen kluci. Při vyrovnání nastala vtipná situace, 

kdy byl klučičí tým z Husince doplněný 

holkami. Ten se tedy skládal primárně 

z Kryštofa Atendorna, Mikuláše Richtera a 

Anežky Pěstové, zbytek doplňoval holčičí tým.  

To ale nikomu nevadilo a i když jsme hráli v 

takovémto složení, dokázali jsme vyhrát nad 

Vimperským gymnáziem!  

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 
Ve čtvrtek 20. 4. 2017 se uskutečnil již 51. 

ročník okresního kola biologické olympiády 

v ekologickém centru Dřípatka v Prachaticích. 

Okresní kolo se skládá z 3 částí: laboratorní 

práce, teoretická část a poznávání rostlin a 

živočichů. Každý soutěžící měl odevzdat 

domácí práci na téma Detektivem v přírodě. 

Soutěží se ve čtyřech kategoriích: kategorie A 

a B se zúčastňují žáci středních škol, Kategorie 

C  žáci 8.a 9. Ročníků a v kategorii D soutěží 

žáci 6. a 7. tříd. První 3 soutěžící postupují do 

krajského kola v Českých Budějovicích. Za naši 

školu soutěžila žákyně 9. třídy Jitka Maunová a 

odnesla si krásné 2. místo s postupem do 

krajského kola. 

 

 

 

 

Všechny naše souboje byly po celou bodu 

poměrně vyrovnané, někdy jen jeden míč 

znamenal výhru, a proto jsme si všichni 

zahráli. Holčičí tým, který se skládal z P. 

Mikulové, A. Malecové, S. Jurenkové, F. 

Cmuntové, V. Kunové, L. Grunské, E. Pěstové a 

L. Vacíkové, vyhrál pohár a společnými silami 

jsme získaly druhé místo! Byla to velká zábava, 

a kdyby to šlo, určitě bychom jeli znovu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celostátní kolo 

zeměpisné 

olympiády 
Celostátní kolo se konalo 24. a 25. dubna v 

Praze. Z Prachatic jsme vyráželi brzy ráno a do 

Prahy jsme dorazili kolem deváté hodiny. O 

chvilku později nám přijela tramvaj, se kterou 

jsme jeli na Albertov. Když jsme ještě o chvíli 

později přišli na přírodovědeckou fakultu, 

zaregistrovali jsme se a s dalšími asi padesáti 

účastníky si vyslechli zahájení, během kterého 

nám řekli, že pokud bychom měli zájem, přijali 

by nás všechny na geologii na jakékoliv vysoké 

škole v ČR bez přijímacích zkoušek. To byla 

velmi pěkná zpráva. Potom jsme šli na oběd a 

po obědě nás (soutěžící) odvezli autobusem 

do Pikovic, kde probíhala praktická část ve 

formě terénní práce – naším úkolem bylo 

zorientovat se v ulicích a blízkém okolí vesnice.  

 

 

 

Rozhovor s novým školníkem 

1) Jak se jmenujete?  

           Pavel Slavík 

2)  Proč jste si vybral naši školu? 

             Nabídka a poptávka. 

3)  Jste tu spokojený? 

           Ano, jsem 

 

 

 

 

 

 

 

V Pikovicích jsme byli asi dvě hodiny, a pak nás 

odvezli do Hostivaře na ubytování. Druhý den 

jsme začali na Albertově psát klasické testy : 

práce s atlasem, test geografických znalostí a 

multimediální test , zde jsme vybírali vždy ze 

čtyř možností, ale během velmi krátkého 

časového úseku. Následovaly dvě hodiny 

volna, focení a vyhlášení vítězů. Měl jsem 72% 

úspěšnost a stal jsem se úspěšným řešitelem, 

zároveň jsem skončil na slušném 14. místě. 

-Lukáš Hejhal, žák 9. třídy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  Rozumíte si se všemi učiteli? 

Zatím jsem s nimi nepřišel do kontaktu, ale 

nejvíce znám pana učitele Filipa. 

4) Baví vás práce školníka? 

       Ano, baví. 

5) Jak se vám líbí naše škola? 

         Moc se mi líbí. 

 



 

Výrobky žáků 

 

 

 

 

 

 

 

 


