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Velikonoční výstavka 

 



 
Žákyně z PŠ 2 A  byly v rámci Ručních prací ve třídě IX. B u p. uč. Průšové. My, žákyně 

z IX.AB a ze 7. ročníku jsme je učily zdobení kraslic. Nastříhané proužky barevného 

papíru jsme stáčely do ruliček a ty lepily do vzorů na vyfouknutá vajíčka. Práce je 

časově velmi náročná, vyžaduje zručnost a trpělivost. Práce jsme se nezalekly, dokonce 

jsme si papírové ruličky připravily doma. Velikonoční výstavku ozdobily též naše 

netradiční papírové květy, které vypadají jako živé, jen nevoní. Doufáme, že naše 

výrobky zaujali návštěvníky výstavky. P. uč. Průšová nás všechny moc chválila. Napsala 

Alena  

 

 

Děkujeme hochům ze 

šestých tříd a 

p.uč.Šaškové, kteří nám 

ochotně, pečlivě a velmi 

rychlezhotovili cedulky, 

které jsme potřebovali. 

Zakládáme totiž pro 

školní jídelnu nový 

bylinkový záhon, který 

bude sezónní zásobárnou 

čerstvých bylinek do jídel. 

Zatím jsme vyseli 

kadeřávek, petrželku, 

pažitku, libeček a celer. 

Žáci z PŠ 1A a PŠ2A 







suroviny: Mladé lístky fialky,                                        

Sedmikrásky, popence,  

2 lžíce oleje, 200 g oloupaných brambor, 

Kmín, 1 kostka masoxu, 

1 dl mléka, 1 vejce, sůl, pažitka 

Postup přípravy: Lístky opláchneme, přelijeme 

horkou vodou, odcedíme, nadrobno je nakrájíme a 

na oleji krátce podusíme. Brambory překrájíme, 

zalijeme horkou vodou, přidáme kmín a masox a 

vaříme doměkka.    

Potom brambory rozmixujeme, dolijeme horkou 

vodou do 1 litru, přidáme podušené bylinky a 

povaříme. V mléce rozšleháme vejce a za stálého 

míchání přilejeme do polévky a už nevaříme. Polévku doplníme opláchnutou a 

nadrobno nakrájenou pažitku.   

 

Suroviny: Listy z kopřiv (asi 400g), 2 lžíce oleje, 1 cibule, sůl, 

trochu strouhanky, česnek. 

Postup přípravy: Kopřivy opláchneme, po částech je 

vkládáme do vroucí vody a krátce povaříme, odcedíme, 

rozmixujeme. Na oleji zpěníme nadrobno nakrájenou cibuli, 

přidáme kopřivy, osolíme a podusíme.  

Podle potřeby zahustíme strouhanku a dochutíme 

prolisovaným česnekem. Podáváme k nádivce k vařeným 

bramborám nebo bramborovým knedlíkům. 

Z časopisu Praktická žena 4/2004 zpracovala Adéla
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Ekologická soutěž žáků 6. – 9. tříd 
Vybraní žáci 6. – 9. tříd se sešli na ekologické 

soutěži, aby si poměřili své vědomosti 

z přírodopisu a ekologie. A jaké plnili úkoly? 

Skládali obrázky ptáků a puzzle, určovali 

jednotlivé části vejce, třídili odpady v pracovním 

listu, poznávali rostliny a živočichy, k obrázkům 

ptáků přiřazovali jejich jména a luštili křížovku. Za 

správné odpovědi získávali body. A kdo se stal 

vítězem soutěže? Nejvíce bodů získali a vítězi ekologické 

soutěže se stali žáci 6. tříd – Maruška, Robert a Karolína. 

Za své vítězství dostali diplom, malé dárečky a sladkou 

zmrzlinu. Ostatní žáci dostali čestné uznání a lízátko. 

Žákům patří pochvala za aktivitu a zaujetí, s jakým plnili 

jednotlivé úkoly. Soutěž probíhala za aktivní podpory paní 

ředitelky, tím ji moc děkujeme. 

 
… i takto může vypadat zdravá svačinka. 

Žákyně 8. A s p. uč. Ottmarovou se zapojily do celorepublikové kuchařské soutěže „Zlaťáci v kuchyni“ 

vyhlášené v rámci programu Zdravá pětka. V hodinách pracovních činností si v obchodě nakoupily ovoce – 

banány, kiwi a mandarinky a vytvořily talíř s palmami. Líbí se Vám?  

 

Napsala p.uč.Hofferová 
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My, „druháci“ z Praktické školy jsme v březnu vařili společně s „prváky“. Bylo nás hodně, nebyla nuda. Menu 

jsme měli náročné. Vařili jsme dýňovou polévku, čínu s rýží a koláč s dýňovou marmeládou. Honza nás učil jíst 

hůlkami, jediný to totiž uměl. Hůlkami jsme se pokoušeli nabrat maso nebo rýži, ale nakonec jsme si všichni 

vzali příbor. Soutěžili jsme ve dvou skupinách o nejlepší koláč. Povedly se oba, moc nám chutnalo. Zasmáli 

jsme se. 

Napsali žáci ze „druháku“ Praktické školy dvouleté. 
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Kohoutku, chtěla bych vysedět zelené vajíčko, řekla slepička kohoutkovi. Jdi a přines mi je. Šel kohoutek 

hledat zelené vajíčko. Napadlo ho zeptat se kmotry krůty. Ta mu řekla: Kde bych je vzala? Jdi k tetě huse, třeba 

nějaké má. Šel kohoutek k tetě huse. Husa poslala kohoutka ke špačkům, ti mu poradila, aby se zeptala babičky 

sovy. Sova zamrkala a řekla: Vrať se domů a řekni slepičce, ať jen snáší bílá vajíčka. Kohoutek jde smutně 

domů. Alenka maluje velikonoční kraslice a hotové pokládá opatrně na okno. Jedno vajíčko je krásně zelené. 

Kohoutek frrrr –a už pospíchá se zeleným vajíčkem ke slepičce. Slepička se zaradovala a hned se na zelené 

vajíčko posadila. Vejce pod ní křuplo a zbyly z něj jenom zelené střepy. Bílá vajíčka jsou přece jen lepší, 

povídá slepička, aspoň víme, že se z nich vylíhnou kuřátka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze slabikáře zpracovala Adéla, obrázek klipart 
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 "Dědo, co je to důchod?" 

"Jen smutná vzpomínka na plat!" 
 

Proč vyvážíme do Francie hlemýždě? 

Protože pěšky by jim to trvalo moc 

dlouho. 

"Já jsem troubil jak blázen," stěžuje si policajtům řidič 

nabouraného vozu, "ale ta tramvaj neuhla a neuhla!" 

Učitel povídá: "Honzo, vyjmenuj mi 

alespoň tři zvířata žijící v Africe." 

Honza odpoví:"Prosím, slon a dvě 

žirafy!" 

"Jean, běž zalít trávník." 

"Ale pane, vždyť prší." 

"Nevadí, vezmi si deštník.“ 

Povídá v lese nervózní laň 

jelenovi: "Pořád jenom troubíš, 

obcházíš mě a očucháváš, už mi s tím vlez na záda!“ 

"Tati, přeložili mě do zvláštní školy." 

"Výborně synku, když na to máš, tak studuj.“ 

 

Přijde kapitán Titaniku k námořníkům a říká jim: "Mám pro vás dvě zprávy, 

jednu špatnou a druhou dobrou, kterou chcete slyšet jako první?" 

"Tu dobrou." 

"Dostaneme 11 Oskarů!"                           zpracoval Martin  http://www.nejvtipy.cz 
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Byl  jeden domeček 
      V tom domečku stoleček, 

     na stolečku mistička, 

     na mističce vodička, 

    v té vodičce rybička. 

    Kde je ta ryba?  

    Kočka ji snědla. 

 

     

     Kde je ta kočka? 

    V lesy zaběhla. 

    Kde jsou ty lesy? 

    Na prach shořely. 

    Kde je ten prach 

    Voda ho vzala. 

    Kde je ta voda? 

      Voli ji vypili. 

      Kde jsou ti voli? 

      Páni je snědli. 

      Kde jsou ti páni? 

      Na hřbitově  zakopáni. 

 

 

 

 

Napsal z čítanky pro 3.ročník Michal 
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