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Osmé předprázdninové číslo v letošním 
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velikonoční prázdniny  
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10. 4. 2014 



Jak si netradičně ozdobit 

vajíčka 
Barvení vajíček v cibulových slupkách: 

Stačí vám k tomu suché cibulové slupky, které dáte vařit – poté do nich opatrně (nejlépe na 

lžíci) položíte vajíčka a necháte vařit asi tak 10 minut. Vajíčka nechte vychladnout, pro lepší 

efekt potřete lehce sádlem a budou se krásně lesknout. 

Takto obarvená vajíčka můžete i dozdobit: malým nožíkem podle fantazie vyškrábejte 

jakýkoliv motiv. Nebo před barvením přiložte na vajíčka lístečky, vložte do staré silonové 

punčochy a pořádně ji zavažte. Po obarvení bude lísteček na vajíčku. 

 

Fixy a foukací fixy: 

Tato technika je nejhezčí na bílém vajíčku. Vařené vajíčko můžete podle fantazie pokreslit 

fixkami nebo na ně pomocí foukacích fixek přenést nějaký obrázek či je udělat jen barevně 

kropenaté. 
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Zdobení pomocí větviček: 

Velmi moderní jsou vajíčka ozdobená pomocí březových větviček. Březové větvičky nařežete 

na úzká kolečka a pomocí kvalitního lepidla přilepíte na vajíčko. Zdobení sice trvá trochu 

déle, ale výsledek určitě stojí za to. 

 

Stačí i pouhý provázek nebo bavlnka: 

Vajíčka můžete zdobit i provázkem nebo bavlnkou. Bude to chtít sice víc trpělivosti, ale 

vajíčko bude krásné. Budete potřebovat lepidlo a dlouhý provázek/bavlnku, kterou začněte 

přilepovat na jedné špičce vajíčka a pomalu omotávejte vajíčko. Barvy bavlnky můžete i 

střídat. 

 

 

(zdroj: http://www.skolnisvet.cz/zdobeni-velikonocnich-vajicek/) 
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Velikonoce 
(Komiks připravily Lucie Hejhalová, Linda Přibylová a Sandra Patkaňová z 8. A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahoj, já ti rád 

pomohu. Kde jsi je 

ztratil? 

Ahoj zajíčku, já 

jsem ztratil košík 

plný vajíček. 

Pomůžeš mi je 

najít? 

V parku! 

Tak tam 

půjdeme a 

určitě je 

najdeme. 

Já je vidím!  
Juchů, děkuji 

ti za pomoc. 



Rybaření –  

vyhlášení soutěže!!! 
V naší redakci se sešly úlovky hned od 3 našich žáků. Z došlých fotek jsme na největšího a 

nejúspěšnějšího rybáře pasovali Tomáše Hrycha z 9. B. Některé jeho fotky si můžete 

prohlédnout níže. 

 

Candát, 72 cm 

 

Bolen, 70 cm 



 
Parma, 53 cm 

 

Dalším naším úspěšným rybářem je Filip Kolařík ze 7. A a jeho úlovky jsou: 

 

Štika obecná, 58 cm 



 
Lín obecný, 30 cm 

A že rybaření není jen čistě mužská záležitost, nám dokázala Renata Robauschová ze 7. A: 

 

Kapr obecný, 68 cm, 5,50 kg, uloven 4. 4. 2014 na Orlické přehradě (na snímku i Robert R.) 



Školní i mimoškolní aktivity 
Rybářská olympiáda: 
Tato olympiáda se bude konat ve čtvrtek 10. 4. 2014 o polední přestávce. Místo konání 

nevíme, ale to se určitě dozvíte od svých učitelů. 

 

Milevské kino: 

11. a 12. 4. 2014 film RIO 2 od 17:30 hod. 

11. 4. 2014 film NEED FOR SPEED od 20:00 hod. 

12. 4. 2014 film VAMPIRE ACADEMY od 20:00 hod. 

 

DDM Milevsko: 

17. 4. 2014 kraslice a vajíčkovník 

17. 4. 2014 pletení pomlázky 

18. 4. 2014 honba za velikonočním vajíčkem 

18. 4. 2014 velikonoční aranžmá a zdobení 

 

Vtipy: 
Na rodičovském sdružení: „A nezlepšil se můj syn?“ „Ale jistě, váš podpis již falšuje o hodně 

lépe.“ 

Učitel k žákovi: „Kde leží Afrika?“ …Žák: „Na mapě.“ 

 

Student skládá zkoušky. Profesor se ptá:  

"Co nejvíc způsobuje pocení u člověka?"  

"Vaše otázky" odpovídá student. 

 

(vtipy stáhnuté z internetu; Táňa Ryantová, Simona Ševčíková, Barbora Malá; 8. A) 



1. květen 
..může být: Svátek práce -  mezinárodní dělnický svátek 

První máj - svátek zamilovaných 

Svátek práce 

 ..svátek, který se od roku 1980 slaví 1. května. Svátek zavedla v roce 1889 II. 

internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886, 

která vyústila v Haymarketský masakr a následné soudní řízení. V českých zemích se poprvé 

slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově. 

První máj 

 ..je tradiční český svátek zamilovaných, který se slaví každoročně 1. května. Svátek má 

původ v české tradici. 

Tradice: Dle původního znění musí být každá žena v tento den políbena pod rozkvetlou 

třešní, aby následující rok neuschla. Jiný výklad říká, že bude mít díky polibku krásu po celý 

další rok. Samotný polibek byl dříve považován za velmi intimní projev, a proto mohla být 

žena políbena pouze od svého milého. Polibek dříve automaticky předznamenával svatbu. 

Májka: Se svátkem souvisí zvyk májek. Tento zvyk stavění osekaných stromů, 

vyzdobených pentlemi a věncem, je znám  z Anglie.  Mladík vystavěl pod okny své milé tuto 

májku. Pokud měla i jiného nápadníka, měl onen nápadník za úkol májku zničit a vyměnit za 

svou vlastní. Také se staví májky nikoli pod okny své milé, ale společné velké májky, které 

jsou na návsích a náměstích. Dle tradice se májky mezi Vesnicemi kradou. Májku je možné 

ukrást pouze v noci z 1. na 2. května. Pokud je některá z vesnic o májku okradena, znamená 

to pro ni velkou potupu. 

Dnešní alternativy: Dnes se situace uvolnila a polibek pod rozkvetlou třešní svatbu 

vždy nemusí předznamenávat. Někteří lidé dokonce říkají, že stačí polibek pod jakýmkoli 

rozkvetlým stromem, nikoli pouze pod třešní. 

                                                                                                             

                                                                                    (zdroj: Wikipedie; Nikola Váchová; 8. A) 



Anglické osmisměrky pro 

naše nejmenší  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: http://www.i-creative.cz/2012/07/11/anglicke-osmismerky/ ; Iveta Hanzlíková; 8.A) 

  



Česká křížovka pro ty větší 

 

 



Hudební styl SKA 
Ska je hudební styl, který se vyvinul koncem padesátých let na Jamajce a je považován za 

předchůdce rocksteady a reggae hudby. Má typický kolísavý rytmus a je rychlejší než reggae 

a často se misí s jazzem a punkem . 

Rude boys byli klasickým prototypem rebelů, bouřících se proti ekonomickým tlakům a 

sociálním nerovnostem na Jamajce. Většina z nich byla bez práce a vzhledem k tomu, že často 

žili mimo zákon, byli také nazýváni „Scofflaws“. Svým oblékáním (černé sako, úzké kravaty, 

porkpie hat- klasický klobouček) s oblibou napodobovali hollywoodské gangstery a texty této 

epochy odrážely jejich mnohdy nelehký život v ghettu. 

Avšak i způsob, kterým na ska tancovali, do jisté míry ovlivnil samotný vývoj tohoto 

hudebního stylu. Při tanci si osvojili mnohem hrozivější vystupování, než jaké bylo běžné v 

tradičním stylu. Rytmicky pohybovali rukama dopředu a zpět, a výsledkem byla mnohem 

ostřejší hudba. Basová linka byla více synkopovaná, stojící v protikladu k lehkému a 

uvolněnému boogie stylu. 

České Skupiny: Kozy v korzetu, 2v1, Sto zvířat, Geen smatroll, Tleskač, Jo!Ska, Ska´n´daal 

…. 

Zahraniční  skupiny: Alians, SKAKALAK, Skaos, SKA-P, Laurel Aitken 

 

(zdroj: Wikipedie, http://kk.czechcore.cz/?archiv=95; Daniel Pešička; 9. B) 

 


