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MMiimmoošškkoollnníí  aakkttiivviittyy  

Netradiční malování vajíček 

 Od 10:00  

Kdy: 23.3. 

Kde: nízkoprahový klub Fanouš 

Velikonoční dílna 

Přijďte si o velikonočních prázdninách vyrobit do domu kultury ovci, mrkev nebo trávu pro 

koledníky. Velikonoční dílny se konají 24.3. od 9:00

. 

VÝSTAVA JEŠTĚ JSME VE VÁLCE – PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ 

Od 31. 3. do 1. 4.  10:00 - 17:00  

Otevřeno pátek, sobota, neděle 10 – 17 hodin nebo po domluvě (tel. 737 166 733, 777 607 

127). Výstava v areálu kláštera na náměty stejnojmenné komiksové knihy. Na 

velkoformátových panelech představuje osudy třinácti lidí, kteří bojovali na válečné 

frontě, prošli koncentračními tábory a komunistickými lágry či zažili  výslechy StB. Jejich 

vzpomínky natočili dokumentaristé ze společnosti Post Bellum. 

Legiovlak  

Do Písku zavítal  Legiovlak, respektive věrná replika legionářského vlaku z období let 1918–

1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak 

křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020. V Písku 

ho můžete navštívit do neděle 27. března 2016. Naleznete ho na vlakovém nádraží každý 

den v čase od 8 do 18 ve všední dny a od 9 do 19 o víkendu.  Široké veřejnosti je 

zpřístupněný zdarma. 

(M. Sakařová, M. Petráková; 9. A)     

http://www.milevskem.cz/detail?eventId=1757&eventName=vystava-jeste-jsme-ve-valce-pribehy-20-stoleti
http://www.milevskem.cz/detail?eventId=1757&eventName=vystava-jeste-jsme-ve-valce-pribehy-20-stoleti


Velikonoční tradice 
Květná neděle: Svěcené kočičky se zastrkávaly za kříž či svatý obrázek, jinde se zase dávaly do sklepa. 

Modré pondělí: je posledním masopustním pondělím. Název Modré pondělí je odvozen od látky, 

která se ten den vyvěšovala v kostele. V tento den by se nemělo pracovat ani nic dělat. 

Šedivé úterý: V tento den se důkladně uklízelo obydlí. 

Škaredá středa: Podle tradice se v tento den mají vymetat komíny. Podle pověry, budete-li se v tento 

den mračit, pak Vám to zůstane tak po celý rok. Podle Bible je Škaredá středa dnem, kdy Jidáš zradil 

Ježíše. 

Zelený čtvrtek: Název čtvrtku je odvozen od toho, že se nosilo mešní roucho. Říká se, že v tento den 

je zdravé jíst něco zeleného, to proto, aby byl člověk zdravý po celý následující rok. Také se říkalo, že 

kdo se tento den ráno omyje ranní rosou, ten má pevné zdraví a krásu na následující rok rovněž 

zajištěno. Na Zelený čtvrtek by se neměl nikdo s nikým hádat, jinak nás hádky a neshody budou 

provázet celý rok.  

Velký pátek: Pro křesťany dnes platí přísný půst. Na Velký pátek se prý podle tradice otevírá země a 

vydává své poklady. V tento den se nemá nic půjčovat, ale ani darovat nebo prodávat. Na Velký pátek 

neperte prádlo, nemělo se ani pracovat na poli nebo spát v sadu. 

Bílá sobota: V tento den končívá půst, který trval celých předešlých 40 dní. Na bílou sobotu se v 

domácnostech uklízí, pečou se mazance a velikonoční beránci, zdobí se vajíčka a pletou pomlázky. 

Příprava na oslavy Velikonoc jsou v plném proudu. 

Velikonoční neděle: Pro křesťany jde o nejdůležitější svátek roku, je to den, kdy Ježíš vstal z mrtvých. 

V kostele se světí jídlo, které se pak podává u slavnostní tabule. 

Velikonoční pondělí (Červené): V českých zemích je zvykem chodit s pomlázkou, ta je spletena z šesti 

až dvanácti vrbových proutků. Velikonoční mrskání děvčat jim má předat část jarní svěžesti a tato 

Velikonoční koleda, při které se odříkávají různé říkanky. Odměnou pro koledníky jsou barvená a 

zdobená vajíčka a kraslice. 

 

(Andrea Bernatíková, Kateřina Pechačová, 9. A) 



Rychlá velikonoční vajíčka… 

Už nechcete nudná jednobarevná velikonoční vajíčka? Zkuste techniku Decoupage. 

Budete potřebovat: vyfouklé vajíčko, lepidlo (Herkules), ubrousky s velikonočním motivem, 

špejli, tempery, štětec 

Tak pojďme na to: 

1) Vajíčko si připevněte na špejli a natřete ho bílou barvou. 

 

 

 

2) Natřeme na něj lepidlo, přilepíme předem připravený motiv (jen vrchní vrstvu ubrousku) a 

uhladíme. 

 

 

 

3)Můžete ho polepit celé nebo volná místa natřít barvou. 

 

4) Vajíčko je hotové!  

 

(Buzková, Štolzová, 9. B)  

 
                                  

 

  

 



Vajíčka z fima 

Fimo je něco jako dětská plastelína a prakticky se z ní nechá vyrobit jakýkoliv šperk či 

mistička na šperky. Blíží se Velikonoce, a proto Vám dáváme malý typ. 

 

Potřebujete fimo soft, vyfouklá vajíčka a špejli. Nejdříve si upevníme vajíčko na špejli a dáme 

ho stranou, pak si vezmeme kousek fima a dobře ho propracujeme, aby nepraskalo. Poté si 

vyválíme dlouhý váleček a začneme pomalu obtáčet vajíčko úzkým válečkem dokola. Když 

budeme mít celé vajíčko obtočené, položíme ho přes misku nebo hrnek a poté upečeme v 

elektrické troubě na 110°C po dobu 30 minut. 

(K. Doubková, A. Kovářová, 9. B) 

O Velikonocích se také hoduje, a proto 

přidáváme pár veršovaných receptů ze 

seminářů českého jazyka 

Bramborový salát 

Brambory ve slupce zabalené, 

s kořenovou zeleninou uvařené. 

Všechno na drobno nakrájíme, 

zeleninu a tvrdé vejce do toho rozkrájíme. 

Majolku, hořčici i cibulku, 

nakrájíme a přidáme okurku. 

Dále všechno osolíme, 

nezapomeňme, že později opepříme. 

Všechny suroviny do jedné mísy dáme 

a lehce všechno promícháme. 

Odleží se v lednici, 

chválí si jej všici. 

(E. Pešičková, M. Sakařová) 

 

Šímy palačinky 

Vezmeme si vajíčka,  

bude to jen chvilička. 

Pak přidáme mouku, 

ale hlavně ne mouchu. 

Odendáme víko 

a přidáme mlíko. 



Přidáme špetku soli 

a napijeme se coly. 

Všechno hezky zamícháme, 

nakonec i promícháme. 

Na pánev si dáme olej,  

až nás z toho ruce bolej. 

Dáváme je na bílý talíř,  

přitom nestál ani halíř. 

Přejeme vám dobrou chuť, 

poté rychle něco kuť. 

(Š. Buzková, T. Štolzová) 

 

Tousty velkými sousty 

Ať mi někdo napoví, 

 jak opéct chleba toustový. 

Vyndáme z pytlíku chleba -  

 někdo sní ho, když mu to nedá. 

Kdo vytrvá a kečup dá tam, 

někdy to s hořčicí spatlám. 

Šunku potom hodím na to, 

 nebo salám čistě vzato. 

Pak sýr, co se rozteče, 

 pokud ven nevyteče. 

A ten, kdo si rád zabulí, 

může dát i cibuli. 

Pak v toustovači zapékáme,  

než se z toho začne kouřit. 

A když to i včas vyndáme, 

chuťovky nám začnou toužit. 

Vyndáme to z toustovače 

 a na talíř to dáme. 

A jak to bude pokračovat, 

 to už všichni známe. 

(F. Kolařík, J. Prokop) 

 

Palačinky 

Palačinky rádi máme, 

mastnou hubu od nich máme. 

Baští celá dědina, 

k tomu naše rodina, 

Litr mléka, špetku soli, 

hladkou mouku, lžíci cukru, 

jedno vejce hodím tam, 

z toho těsto umíchám. 

Pánev už je rozpálená, 

na těsto je připravená. 

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, 

Palačinky už mám hned. 

Krásné je to na pohled, 

chybí už jen trocha džemu, 

NA TALÍŘ A PODÁVAT, 

POCHVALY OČEKÁVAT. 

 



Recepty na štěstí z hodin slohu v 6. B 

Ingredience: 250 g přátelského těsta, 30 kusů hodných kuliček, 1 miska láskyplného cukru, 2 špetky 

humorného koření, 200 g plněhodnotných střepů, 150 g dobře naladěné mouky, 3 kusy lidského 

smíchu, 10 g mateřské lásky, 500 g lidského štěstí, 5 g vášně 

Pracovní postup: Připravíme si prkénko a na něj položíme 250 g přátelského těsta. Pokud těsto lepí, 

tak přidáme mouku. Na těsto pokládáme 500 g lidského štěstí, 10 g mateřské lásky, 5 g vášně a 30 

kusů hodných kuliček. Pak to zabalíme do válečku a ten pocukrujeme, okořeníme a napícháme do něj 

200 g plněhodnotných střepů. K tomu tam ještě přidáme 3 kusy lidského smíchu, dáme péct a máme 

hotovo! Potom už jen podáváme a nemlaskáme!   

(Aneta Kofroňová) 

 

Ingredience: 300 g lásky, špetku smutku, 100 g radosti, 50 polévkových lžic pohybu, 50 l smíchu, 7 lžic 

usměvavosti, 20 l slz štěstí, 200 g přátelství, 40 l vtipnosti, 10 lžic šikovnosti 

Pracovní postup:  Na plotnu dáme vařit smích, slzy štěstí a vtipnost. Mezitím si umeleme lásku, do 

které přidáme špetku rozdrceného smutku. Potom nastrouháme radost a přátelství a zamícháme to 

k lásce. Když se začne vařit veselost, tak do ní vysypeme směs štěstí a dochutíme to pohybem, 

usměvavostí a šikovností. Plotnu stáhneme a na mírném plamenu vaříme 12 hodin, aby to mělo 

nekonečný účinek.      

(Ondřej Stejskal) 

 

Kdo věří na kouzla a čáry, tomu nabízíme lektvar na štěstí 

Ingredience: špetka smíchu v prášku, 2 lžičky srdcového aroma, 1 l tekuté řasenky, žihadlo z vosy, 2 

kapky krve, 1 čtyřlístek, 1 šupina z mořské víly, 1 oko z kozla 

Pracovní postup:  Pro vaření je třeba měchačka na 

míchání, hrnec a voda. Dáme si vařit vodu. Jakmile 

začne vařit, přidáme 1 litr tekuté řasenky. Postupně 

přidáme také 1 čtyřlístek, 1 šupinu z mořské víly, 2 

kapky krve, žihadlo z vosy, špetku smíchu v prášku a 2 

lžičky srdcového aroma. Necháme to vařit 6 hodin a 

potom přecedíme. Vodu, která nám zbyla, nalijeme do 

skleničky a těsně předtím, než půjdeme pít, přidáme do 

sklenice oko z kozla a vypijeme. 

 (Radek Mánek)  



Příběhy od vody 

Amur bílý 

Řád Maloostní 

Čeleď Kaprovití 

Výskyt Původně v povodí řeky Amur (Asie). Dnes rozšířen 
v Evropě, Africe(JAR , Egypt) a Americe 

Potrava                    Vodní vegetace (traviny…), hmyz, ale i žížaly, 
ovoce… 

Max. rozměry V místech pův. výskytu až 150cm a 50kg. U nás 
120cm a 20kg 

Lovná míra 50 cm 

Latinsky Ctenopharyngodon idella 
Anglicky Grass carp 

 Jak už bylo zmíněno, amur je u nás nepůvodním rybím druhem. První amuři k nám byli dovezeni 

v roce 1961 z bývalého SSSR do třeboňských rybníků za účelem rozšíření rybí obsádky. Amur se však 

stal oblíbenou rybou a o 11 let později byl vysazen i do sportovních vod. Tato ryba u nás bohužel není 

schopna přirozeného výtěru, proto je její počet závislé na umělém vysazování. Amur se vyskytuje jak 

ve stojatých, tak v silně proudících vodách. Jeho masitá ústa jsou specializována na přijímání potravy 

z hladiny a sloupce, ale je schopný přijímat i potravu ze dna. Amurovi vyhovuje teplá voda a rád se 

pohybuje u hladiny. Lovíme jej na plavanou, položenou nebo na tzv. mlaskačku  (lov z hladiny). 

To byly základní informace o této rybě a teď už tradiční příběh. 

Podivný tloušť. 

Asi se divíte, proč píšu do úvodu o jiné rybě, když článek je o amurovi. Musím říct, že já se tenkrát 

taky divil a ani nevíte jak. Nebudu ale předbíhat děj. 

Píše se léto 2015 a stále trvají rekordní vedra. V mém oblíbeném revíru ubývá voda před očima, ale 

pořád je jí naštěstí dost, alespoň tedy pro ryby. Už pěkně dlouho mám u jednoho přítoku vysledované 

hejno tloušťů, ale ne a ne některého z nich dostat na háček. Přišel na řadu jeden z posledních 

nápadů. Když nefungují ani třešně pod splávkem,  který ryby v mělké vodě nejspíš plaší, zkusím chytat 

na třešně ze dna. Hned brzo ráno jsem seděl u vody. Na slabém vlasci mám navázaný jen samotný 

háček, na který později přijde půlka třešně. Všechno je připraveno a já si vychutnávám poslední 

chvilky stínu, než krajinu zalije horké letní slunce. Najednou mě z klidu vyruší poskakující čihátko na 

prutu s třešní. Během chvilky zasekávám a ryba si začne odvíjet metry vlasce a jezdit ze strany na 

stranu. ,,Hlavně aby nezajela do větve u protějšího břehu,´´ říkám si. Po několika minutách se mi rybu 

daří přitáhnout blíž ke břehu, ale ta zase vyrazí. Tentokrát bohužel k potopené větvi. Hlavou mi 

probleskne :  ,,Teď nebo nikdy, ale o tohohle tlouště nesmím přijít.´´ Opřu se do prutu a rybu se mi 

naštěstí povede otočit. Jaké však bylo mé překvapení, když se u hladiny místo trofejního tlouště 

objevil 50 cm amur. Tento úlovek ve mně vzbudil neskutečnou touhu po ulovení ještě větší ryby, 

která se navršila tím, když jsem na přehradě zahlédl velkého amura, jak sebral rohlík z hladiny. Do 

konce sezony se mi však podařilo ulovit už jen jednoho 45 cm dlouhého amura  a jedna ryba se mi po 

nekompromisní jízdě přes brzdu vyhákla. Nevím, jestli šlo doopravdy o amura, ale doufám, že budu 

mít možnost se o tom přesvědčit.            



                                          

(F. Kolařík, J. Prokop, 9. A) 

 

 

Café racer 

Café racer je charakteristický způsob stavby motocyklů. Tento fenomén se začal objevovat v 

průběhu 50. let 20. století v Anglii. Jednalo se o lehké, ne příliš výkonné motorky, které byly 

majiteli upravovány k dosažení větší maximální rychlosti, redukce hmotnosti, ovládání a 

podvozek byly často modifikovány na úkor pohodlnosti při dlouhých cestách. Design prvních 

Café racerů byl inspirován motorkami Grand Prix, které v šedesátých letech skutečně 

závodily. Charakteristickými znaky Café raceru je minimalismus, maximální redukce 

hmotnosti, nízká řidítka 'clubman' nebo 'clip on', nádrž s výřezy na kolena a velmi často 

jednomístná sedačka se zadní částí, na kterou se v případě závodních motorek v minulosti 

umísťovalo číslo. 

 

 

(D. Tahy, J. Podojil, 9. A) 



Utubering 
Utubering je festival, kde je možné setkat se se svými oblíbenými youtubery. Celý festival je 

rozdělený na čtyři sektory: Music, Entertainment, Gaming a Fashion . Opravdu si zde každý 

přijde na své. V sektoru music se například objeví Slza, Atmo music … V Gamingu Jirka Král, 

GogomanTV, v sektoru Fashion se objeví Teri Blitzen, LucyPug nebo Shopaholic Nicol. A 

v Entertainmentu Kovy, Jmenuju se Martin nebo Vadak. 

Festival se uskuteční v Praze a v Brně. 

V Praze v Letňanech 29. 4. 2016  

V Brně na Výstavišti 6. 5. 2016 

Vstupenky na festival stojí 499,- Kč a od 25. 4. 599,- Kč. 

Kapacita je omezena na 11 111 návštěvníků. Na místě se lístky koupit nedají.  

 

(K. Moserová, K. Smrčinová, 9. A) 

 

 

 

 

  



Post Pop Depression 
Americký punk rockový zpěvák Iggy Pop (*21. 4. 1947) po čtyřech letech neaktivity vydává album. 

Společně s Joshem Hommem dali mozky dohromady a během tří týdnů tajně nahráli v pořadí již 

sedmnáctou studiovku. Dostala název ,,Post Pop Depresion“ . Ovšem obáváme se, že tato deska by 

mohla být jeho poslední: „Pokud chce člověk udělat skutečně dobré album, je potřeba do něj vložit 

vše. Má energie, ale již není taková..” řekl již dříve Iggy mediím. Nevyloučil sice, že by mohl nahrát 

ještě nějaká další alba, ale instinkt mu prý nakonec řekl, že ,,Post Pop Depresion“ bude 

pravděpodobně poslední. Deska vyšla v pátek 18. března 2016. 

   Iggy Pop se narodil 21. dubna 1947 v americkém státě Michigan. Ačkoliv nikdy neměl takový 

obdiv, je považován za největšího průkopníka punk rocku a mnohdy je přezdíván jako ,,Kmotr 

punku“  nebo ,,Rockový leguán“. Krom toho je velmi proslulý svými kontroverzními výstupy na 

pódiu. V době, kdy Iggy pobýval na Floridě, podlehl, jako většina, síle drog. Několikrát byl na léčení. 

Rozpadla se mu kapela a v roce 1975 opět podstupuje léčení. V té době mu velmi pomáhal jeho 

blízký přítel David Bowie (†69), který jen o pár let později také našel přítele v droze. 

   Mezi jeho nejznámější skladby patří například ,,The Passenger“, ,,I’m Bored“, nebo ,,Lust for Life“. 

 

 

 
 

                                                                                                                                    (M. Třísková, T. Hrubá, 9. A) 

 

 



Po Velikonocích nám přijde 

k duhu trochu pohybu 
Aerobik je kondiční cvičení při hudbě, zaměřené na rozvoj oběhové soustavy, na zvýšení 

úrovně vytrvalosti a výkonnosti. Příznivě ovlivňuje funkci a strukturu pohybového ústrojí a 

pozitivně působí na nervovou soustavu.  

Aerobik vznikl v USA a rychle se rozšířil do celého světa. V širším slova smyslu se někdy 

slovem aerobik označují i některé jiné formy aerobního cvičení, např. spinning. Sportovní 

podoba aerobiku se nazývá sportovní aerobik. Aerobik se dělí na více kategorií…např.: Step 

aerobik, závodní aerobik, zumba a spousta dalších. 

Základní cviky aerobiku : 

 STEP TOUCH [step tač] – úkrok 

 LEG CURL [leg kerl] - pokrčení zánožmo 

 GRAPEVINE [greipvain] - křížený krok stranou 

 SIDE TO SIDE [sajd to sajd] - zhoupnutí ze strany na 
stranu 

 KNEE UP [ný ap] - zvednutí kolene 

 MAMBO [mambo] - mambový krok 

 PIVOT [pivot] - obrat okolo osy 

 V STEP [ví step] - krok do tvaru písmene V 

 REVERSE [rivrs] - V step vzad                                    

(V. Kašparová, N. Kdolská, 9. B) 

 

Florbal je kolektivní halový sport. Hraje se na hřišti 

o rozměrech 40×20 metrů s lehkým dutým 

plastovým míčkem. Při standardní herní situaci je z 

každého týmu na hřišti v jeden moment pět hráčů v 

poli a jeden brankář. Hráči při hře používají 

speciální florbalové hole (tzv. florbalky) a snaží se 

vstřelit protivníkovi gól. Brankáři žádnou hůl 

nepoužívají, chytají pouze svým vlastním tělem, 

zejména rukama a nohama. Florbal začíná být čím 

dál populárnější. Snad pro svou nenáročnost a 

zároveň atraktivitu se florbal v ČR brzy zabydlel. V Praze se koná několik největších 

mezinárodních turnajů, např.: Czech Open, Prague Games. 

.  (D. Staněk, T. Dušek, 9. B) 

 

 



Pro zaryté odpůrce sportu je tu 

trochu pasivnější zábavy … 

CS:GO  

Counter-Strike: Global Offensive ( CS:GO ) je first-person střílečka, která je součástí Counter-

Strike série . Byla vydána 21. srpna 2012 společností Valve Corporation a Hidden Path Entertainment. 

Populární Valve zase zaperlilo a místo opravy rankovacího systému, který byl totálně zakopán jedním 

z posledních updatů, přichystalo pro hráče překvapení v podobě nového grafického zobrazení 

rukavic…                                                     

Co se týče problému s ranky, ten nastal před pár týdny, když 

vešla v platnost změna, díky které se hodnost ztrácí mnohem 

rychleji než dříve. Naopak získat povýšení je stále velmi složité a 

ani pár výher za sebou ho nezaručí. Ve výsledku tak máme 

příklady, kdy hráč po devíti po sobě jdoucích vítězstvích 

jeden zápas prohraje a hned derankuje. Toto se samozřejmě 

nezamlouvá nikomu, protože ačkoliv rank není v CS:GO nejdůležitější a rozhodně není indikátorem 

skillu, tak si ho spousta hráčů piplá a úsilí, které vkladli do získání co nejvyšší hodnosti, nyní přišlo 

vniveč, jelikož spousta hráčů se teď po této "skvělé" novince nalézá o několik pořadí níže.  

 

(M. Masopust, T. Bulín, 9. B) 

Counter Strike : Global Offensive  Katowice 2016 

Letošní rok se konal turnaj v Katowicích ve hře Counter Strike Global Offensive. Turnaje se zúčastnilo 

12 týmu. Do semifinále se dostaly týmy Luminosity proti  Natus Vincere , kde vyhráli Luminosity. A 

tým Fnatic proti týmu Astralis , kde vyhráli Fnatic. Do finále se vystřílel tým Fnatic proti týmu 

http://counterstrike.wikia.com/wiki/Counter-Strike_series
http://counterstrike.wikia.com/wiki/Counter-Strike_series
http://counterstrike.wikia.com/wiki/Hidden_Path_Entertainment


Luminosity. V Prvním kole hráli na mapě Overpass , kde Luminosity vypadalo, že vyhrají. V polovině 

tým Luminosity vedl 12:3 a tým Fnatic to dokázali vyrovnat na remízu, ale v prodloužení je roznesli 

19:17. Na mapě Cache vedl tým Fnatic 12:3 a nakonec to skončilo 16:3 pro tým Fnatic. A v posledním 

zápase, kde se hrála mapa Inferno, to zase vypadalo nadějně pro tým Luminosity , protože v polovině 

vedli opět 12:3. Ale nakonec tým Fnatic byl tak dobrý, že to dokázali srovnat na 15:15 a bylo 

prodloužení, kde tým Luminosity neměl ani trochu šanci . Fnatic nad nimi zvítězili 19:15. Tým Fnatic 

vyhrál 100 000 $.  

 

(F. Kašpar, M. Krejza, 9. B) 

 

K zamyšlení 

 

  



VTIPY 
 

 

 

 

 

 (M. Smrt, P. Pilnáček, 9. A) 



A trocha učitelského humoru 

na závěr  

 
 


