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Na co se 

máme těšit 

v příštím 

měsíci:  

 

• Zkoušky všeho 

druhu: 

maturitní, 

přijímací… 

 

 

• Aktivity v rámci 

EVVO 

 

 

• Projekt 

Erasmus+ 

pokračuje 

novými výjezdy 

 

 

• Sportovní akce 

 

 

• Další akce a 

aktivity 

v měsících 

dubnu a 

květnu 

 

 

 

Slovo úvodem  
O zahrádkách a  Pánu Bohu  

 

Tak jaro už je tu. Co jsme se na něj načekali, jak moc 

jsme se těšili – zejména my, co máme takzvaně 

„zelené prsty“. My, co s prvním teplým slunečním 

paprskem zaboříme ruce do země a vyséváme, sází-

me, přepichujeme, jednotíme, okopáváme, zaléváme 

– zkrátka pěstujeme. A vůbec nezáleží na tom, zda 

náš pozemek je „latifundií“ o rozloze 30 arů nebo se 

jedná jen o pár truhlíků na balkoně… 

Samozřejmě že čím je naše zahrádka větší, tím více 

starostí s ní máme. Kromě vlastního pěstování nás 

čeká rovněž sekání přilehlých travnatých ploch, 

hrabání listí ze stromů a keřů…  

Moment! Při této příležitosti jsem si vzpomněla na 

jedno povídání, které jsem kdysi četla na internetu a 

které mě velmi pobavilo. Pokusím se vám onen 

příběh převyprávět: 

Jednoho krásného jarního dne koukal Pán Bůh 

z okna dolů na tu nádheru, kterou stvořil, kochal se 

všemi krásami světa… ale najednou se mu cosi 

nepozdávalo. Tak si k sobě zavolal svatého Františ-

ka, který je patronem přírody, aby s ním probral ony 

nesrovnalosti. 

„Franto, ty víš všechno o zahradách a přírodě. Co se 

to tam dole na Zemi děje? Co se to stalo pampeliš-

kám, fialkám, sedmikráskám a těm dalším věcem, 

které jsem před věky vysázel? Měl jsem perfektní 

bezúdržbovej zahradní plán. Ty rostliny rostly v jaké-

koliv půdě, vydržely sucho a hojně se samy množily. 

Nektar z dlouho kvetoucích květů přitahoval motýly, 

včely a hejna zpěvných ptáků. Očekával jsem tedy, 

že všude uvidím krásné zahrady plné barev a květů. 

Ale všechno, co vidím, jsou jen zelené fleky…“ 

„To všechno ten kmen, který se tam usadil, Pane. 

Říkají si Bohatí. Ti ostatní, co toho tolik nemají, jim 

přezdívají Zbohatlíci. Na jménu tolik nezáleží, ale to 

oni začali říkat tvým květinám „plevel“, ze všech sil je 

hubí a nahrazují trávou.“ 

„Trávou?“ podivil se Bůh. „Ale to je tak nudné! Není 

to barevné. Nepřitahuje to včely, motýly, ani ptáky, 

jenom ponravy a žížaly. Je to citlivé na teplotní 

změny. To opravdu chtějí tihle Zbohatlíci, aby tam 

rostla jen tráva?“ 

„Očividně, Pane. Podstupují při jejím pěstování velké 

utrpení. Začnou každé jaro hnojit a hubí všechny 

ostatní rostliny, které se v trávníku objeví.“ 

„Jarní deště a teplé počasí určitě způsobí, že tráva 

roste opravdu rychle. To musí být Zbohatlíci velice 
šťastní.“ 

Pokračování na str. 2 

 

 

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy 

ostatních škol Laická první pomoc neztratila na významu ani v době existence profesionální zdravotnické 

záchranné služby. Ba právě naopak. Vždy bude prvním článkem záchranného řetězce, je zcela 

nezastupitelná ve stavech ohrožujících život, kdy o přežití postiženého rozhodují první minuty po 

nehodě. Její přínos nespočívá jen v přímé záchraně životů, ale často vede k omezení komplikací 

a téměř vždy je hojivým balzámem na duši jedince stresovaného náhle vzniklou poruchou zdraví. 

Proto se v březnu a dubnu letošního roku v naší škole konal kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro 

pedagogické pracovníky organizovaný Krajským centrem vzdělávání v Plzni. 

Frekventanti byli v teoretické části seznámeni s různými stavy, které vyžadují poskytování první pomoci. Praktická 

část kurzu zahrnovala nácvik resuscitace dospělých i dětí na figurínách, stavění krvácení a fixace zlomenin s použitím 

základních pomůcek. 

Lektorkami kurzu byly Mgr. Jiřina Uhrová a Mgr. Renata Jonášová. 

 

Text: Mgr. Renata Jonášová, Ing. Jaroslava Michálková, foto: Ing. Jaroslava Michálková 

Po příletu jsme se setkaly s italským a polským týmem a společně absolvovali 

dvouhodinovou cestu autobusem na hotel.  

První ráno ve Španělsku jsme se všichni společně sešli v hostující škole a s údi-

vem sledovali, jak nádherné to tam je. Dopoledne nás čekala přednáška 

o kyberšikaně a odpoledne procházka po městě a návštěva největší chlouby 

Murcii - katedrály.  

Úterý se neslo v duchu návštěv muzeí a středa pro nás byla, stejně jako v Itálii, 

naprostý ráj, jelikož jsme jeli do Cartageny, kde jsme se – mimo jiné – samo-

zřejmě zastavili u moře. Ty nejodvážnější z nás se v něm neváhaly celé smočit.  

Ve čtvrtek jsme navštívili další muzea a poslechli si přednášku o bezpečnosti na 

internetu. V pátek jsme se šli podívat na praktickou výuku v tamní škole a 

dozvěděli se něco o programování. Dále jsme navštívili základní školu, kde 

všechny děti přímo zářili pozitivní energií, a my jsme z nich byli v sedmém nebi.  

Večer nás čekala společná večeře se studenty a srdceryvné loučení spojené se 

sliby, že spolu všichni zůstaneme v kontaktu a co nejdříve se znovu shledáme. 

Za celý Czech tým s jistotou mohu říct, že jsme si Erasmus ve Španělsku snad 

ani více užít nemohly a jsme moc vděčné za to, že se nám dostalo takovéto 

skvělé příležitosti. Děkujeme. 
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Projekt ERASMUS+: TWO FACES OF TECHNOLOGY 
 V rámci projektu Erasmus+ navštívily 

žákyně ze 3B PS Daniela Dolejšová, Stela 

Šambergrová, Adéla Pokorná a Zuzana 

Dvořáková v březnu školu Maristas Murcia 

ve městě Murcia ve Španělsku. O své cestě 

a zážitcích napsaly: 

Jelikož jsme všechny velké fanynky cestování, tak jsme 

byly opravdu nadšené, že přestupní stanice do 

Španělska byla Pisa v Itálii, kde jsme strávily jednu noc. 

V Pise jsme přenocovaly v krásném hotelu, jehož 

umístění snad ani nemohlo být lepší. Legendární šikmá 

věž byla totiž od něho na dohled. Díky tomu jsme viděli 

nejznámější místo v tomto městě dokonce dvakrát, 

jednou v noci a jednou ve dne. Druhý den jsme si prošly 

tohle nádherné město sršící skvělou atmosférou, a 

potom nasedly do letadla směr Valencie.  
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Soutěž v první pomoci 
Nejoblíbenější soutěží na naší škole je bezesporu ta v první pomoci. Letos se toto klání konalo 

29. 3. 2022 celkem mezi sebou bojovalo šest družstev o třech nebo čtyřech žácích. Celou akci 

připravovala a vedla naše kolegyně Mgr. Renata Jonášová spolu s Mgr. Janou Vodákovou a Mgr. 

Markétou Kuchařovou. S nimi spolupracovaly další odborné učitelky a figuranti z řad žáků. 

O zahrádkách a Pánu 

Bohu 
 

(Pokračování ze str. 1) 

 

„Vypadá to, že ne, Pane. Jakmile tráva 

trochu povyroste, hned jí sekají. Někdy 

i dvakrát do týdne.“ 

„Oni jí sekají? Takže jí suší jako potravu 

pro zvířata, no to je přece hezké.“ 

„Nikoliv, Pane. Většina z nich jí jen hrabe 

a dává do pytlů.“ 
„Do pytlů?“ divil se dále Bůh. „Proč? 

Copak je to cenné jako myrha nebo 

kadidlo? Prodávají to?“ 
„Ne, Pane, právě naopak. Platí za 

odvoz.“  

„Tak počkej chvilku: Oni trávu hnojí, aby 

rostla. A když roste, tak jí sekají a platí za 

to, aby se jí zase zbavili?“ 
„Ano, Pane.“ 
„Tihle Zbohatlíci musí cítit velkou úlevu 

v létě, když ustane déšť a začne horko a 

sucho. Takové počasí dozajista zpomalí 

růst trávy a ušetří jim tak hodně práce.“ 
„Tomu nebudete věřit, Pane! Když tráva 

přestane růst tak rychle, jak by chtěli, 

vytáhnou hadice, kropí ji a platí ještě více 

peněz za zalévání, jen aby mohli pokra-

čovat v sekání a odvážení.“ 

„Děsnej nesmysl! Alespoň že si nechali 

nějaké stromy. To bylo ode mne geniální, 

musím se pochválit. Stromům narostou 

na jaře listy pro krásu a letní stín. Na 

podzim opadají a vytvoří přirozenou 

pokrývku, aby zadržely vláhu v půdě a 

chránily tak stromy a keře. Navíc se 

rozloží na kompost, který obohatí půdu. 

Je to přirozený cyklus života.“ 

„Raději si sedněte, Pane. Místo toho 

Zbohatlíci spadané listí hrabou na velké 

hromady a opět platí za jejich odvoz.“ 

„To není možné!! A co dělají, aby chránili 

kořeny stromů a keřů před mrazem? 

Půda přece musí být vlhká a nespečená!“ 

„Po tom, co vyhodí listy, kupují v igelito-

vých pytlích něco, čemu říkají mulč. 

Přivážejí to domů a rozsypávají to na 

místo listů.“  

„A odkud tento mulč berou?“ 

„Oni kácí stromy a rozemelou je, aby 

tento mulč vyrobili.“  

Bůh je naprosto zděšený: „Dóóóst!!! Už 

na to raději nechci myslet. Už se na to 

nemohu ani kouknout! To se radši 

podívám na televizi. Nevíš, co dávají 

dnes večer?“ 

„Na Primě od osmi poběží ta americká 

komedie Blbý a blbější, Pane. Je to 

takový opravdu hloupý film o...“ 

„Jenom to ne!!! Vždyť na něco podob-

ného tu koukám z okna celé odpoledne!“ 

 

Internetem se dnes nechala inspirovat 

Slávka Michálková 

 

 

Článek 

NAŠE ZDRÁVKA 
 
Naše florbalistky 
opět úspěšné! 

 

Po velkém florbalovém úspěchu z mi-

nulého měsíce, kdy naše děvčata 

zazářila ve školském poháru Subter-

ra Cup (zvítězila v krajském kole a 

obsadila 5. místo v celorepubliko-

vém finále), se zúčastnila další soutě-

že. 

Jednalo se o okresní turnaj středních 

škol, na němž se pod vedením Mgr. 

Libuše Mertlové naše dívky umístily 

na 2. místě. 

Družstvo bojovalo ve složení: 

Nela Peteříková ze třídy 2 ZDL, Linda 

Zborníková (2 AZT), Milena Lende-

lová (1A PS), Michaela Plíšková (2B 

PS), Adéla Miklušáková (1C PS), 

Natálie Weifurterová (2A PS), Eliška 

Mudrová (2C PS) a Lucie Černo-

chová (3B PS). 

Všem zúčastněným florbalistkám 

děkujeme za vzornou reprezentaci 

školy a blahopřejeme ke krásnému 

umístění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravily: Mgr. Libuše Mertlová, 

Ing. Jaroslava Michálková 

Foto: Mgr. Libuše Mertlová 

 

 

Já jsem mohla sledovat, jak se „vytváří“ těžké poranění spojené s krvácením. Na takové maskování byly použity barvy, modurit a 

med. Musím uznat, že „poranění“ byla tak věrohodná, že se mi z toho chvílemi dělalo nevolno. A co teprve výkony našich figurantů! 

Já jsem si vždy myslela, že jsme zdrávka a nikoli dramatická konzervatoř. Taková herecká vystoupení by nezvládli ani studenti 

tohoto uměleckého oboru. 

Soutěžilo se, zachraňovalo, ale samozřejmě i hodnotilo. Komise neměla lehký úkol, přesto ale musela rozhodnout o nejlepších. 

Jako první se překvapivě umístilo ryze chlapecké družstvo žáků ze 2 LAA ve složení Jakub Stejskal, Vojtěch Tišnovský a David 

Kydlíček. Druhé místo obsadily dívky ze 2B PS Andrea Zelenková, Nela Steidlová, Andrea Písaříková a Valentýna Němcová, třetí 

skončilo družstvo složené ze žákyň 2C PS a 2D PS Natálie Krejčí, Elišky Mudrové a Kláry Neblechové. 

Všichni byli zachráněni, diplomy a ceny rozdány a další soutěžení se mohou těšit již zmiňovaní výherci, kteří pojedou do Lhotky 

u Mělníka a Jihlavy.  

Všem ještě jednou mooooc děkujeme a gratulujeme a přejeme co nejméně nebezpečných situací. 

Mgr. Ladislava Mutinská 

Maskování figurantů se ujala Mgr. Věra Zapletalová. 
„Zranění“ vypadala naprosto věrohodně – až z nich 

přebíhal mráz po zádech 

S Erasmem+ nás přivítalo město Tarsus v Turecku 
Již od té chvíle, kdy jsme se s naši výjezdovou skupinkou viděli poprvé na letišti, bylo jasné, že jsme ta správná 

banda, která si sedla na první dobrou. Po chvilce čekání se k nám přidal i náš doprovod pan Mgr. Malata a o pár 

okamžiků později i jeho kolegyně paní Mgr. Jančová, kteří spolu tvořili náš organizační tým. 

Pak už nás čekalo na pražském letišti odbavení, 2 hodiny čekání a hurá na první let do Istanbulu, kde jsme měli 

mezipřistání, po kterém následoval let (se zpožděním) do Adany. Po příletu do cílové destinace nás odvezl 

mikrobus na náš hotel, který se nacházel nedaleko letiště v Adaně. Bylo již kolem půlnoci, my unavení po dlouhé 

cestě, která trvala téměř celý den.  Po vybalení si kufrů a rychlé sprše jsme se už těšili na zasloužený spánek. 

Náš výletní program byl velice bohatý, byli jsme se podívat na skály a jeskyně, uskutečnili jsme prohlídku přístavu 

a místní pláže nebo do jedné z nejvýznačnějších památek – Kappadokie. Velké kamenné město, nad kterým se 

každý den pořádají lety horkovzdušnými balóny. Byl to zážitek k nezaplacení. Mimo zážitky v programu pro nás 

byla obrovsky obohacující zkušenost s místní kulturou, lidmi či jídlem. Vše pro nás, Evropany, bylo naprosto jiné, 

a to v tom dobrém smyslu. 

Dalším bonusem byl příjemný kolektiv z ostatních zemí, které se Erasmus+ projektu zúčastnily. Společnost nám 

dělali Portugalci, Italové a samozřejmě hostící Turci. Všichni byli velice přátelští, ačkoliv komunikace v anglickém 

jazyce místy vázla. Přes to jsme si hravě poradili. 

Poté už nás čekala jen cesta domů, která byla obdobná cestě do Tarsu, jen s tím rozdílem, že jsme odlítali v 

brzkých ranních hodinách, abychom stihli být doma v sobotu ještě odpoledne. Ačkoliv to byla cesta náročná a 

prakticky bez spánku, všichni jsme v pořádku a bez větších obtíží dorazili do našich domovů s kufry plnými dárků 

pro naše rodiny. 

Všem vřele cestování v rámci projektů Erasmus+ doporučujeme. Je to nezapomenutelný zážitek, kterého se jen 

tak někomu nedostane. Takže pokud váháte, není se čeho bát – jděte do toho! 

Kristián Hordynskyj, žák 3 ZDL 

Naše skvělá skupina před Kleopatřinou bránou v Tarsu – na tomto 
místě se prý kdysi poprvé potkali Marcus Antonius s Kleopatrou 

Dalším slavným rodákem byl jistý Šavel – později svatý Pavel 
z Tarsu. Na obrázku je studna na dvoře Pavlova rodného 

domu 

◄ Místní jídlo pro nás mělo trochu 
exotický nádech 
 
► Mysleli jsme si, že v Turecku už 
bude pěkné teplo, ale přivítalo nás 

mrazivé počasí 
 
▼◄ Večer nad Kappadokií – oblo-
ha plná horkovzdušných balónů 
 
▼Jako z pohádek tisíce a jedné 
noci… 
 
▼►Navštívili jsme i ZOO. Ve 
srovnání s tou naší zde mají zvířata 
mnohem menší výběhy 
 

Soutěžící řešili různé závažné situace – na obrázku ošetření zraněné cyklistky a dívky s řeznou ránou po hospodské hádce 

Soutěžní komise stála před nelehkým úkolem – vybrat tři 
nejlepší týmy 

Vítězné družstvo chlapců ze třídy 2 LAA 
 

Foto: Mgr. Ladislava Mutinská, Ing. Jaroslava Michálková 



 

Velikonocní príloha 
Velikonoce den za dnem  
 

Velikonoce neboli také svátky jara patří k pohyblivým 

křesťanským svátkům spjatým s umučením a vzkříšením 

Ježíše Krista. Podle církevní historie připadlo utrpení Kristovo 

na dobu, jež následovala po jarní rovnodennosti, a současně 

jí předcházel jarní měsíční úplněk. Toto pravidlo bylo vzato za 

základ a křesťanské Velikonoce (Velikonoční neděle) se slaví 

vždy v neděli, která následuje po prvním jarním úplňku. 

Křesťané se na tyto svátky připravují čtyřicetidenním obdobím 

nazývaným postní doba, které začíná Popeleční středou. 

Samotný svatý týden pak začíná Květnou nedělí a Velikonoce 

jako takové končí Bílou nedělí (2. velikonoční nedělí). 

Velikonocům bezprostředně předchází Květná neděle. 

Oslavuje Kristův triumfální vjezd do Jeruzaléma několik dnů 

před jeho umučením. 

V liturgii svátku jsou význačné tři momenty: požehnání 

ratolestí, jež se odehrává mimo chrám, s průvodem celého 

společenství; čtení pašijí; slavnost mše svaté. Na tuto neděli 

se za papeže Jana Pavla II. začal slavit Světový den mládeže. 

O Modrém pondělí bychom se měli stranit zaměstnání. To ale 

neznamená nedělat nic, domácnosti čeká velký jarní úklid. 

Pokud jste už nezačali uklízet, na Šedivé úterý už musíte. 

Šedivá barva má představovat vymetané pavučiny. K domá-

cím pracím patří v tento den také bílení stěn. 

Sazometná (škaredá) středa má název podle vymetání sazí 

z příbytků, tdomy se čistí a připravují na svátky. 

Název Zelený čtvrtek vznikl pravděpodobně z toho, že se 

v dřívějších dobách v tento den měla jíst jen zelená strava 

(zelenina). 

Velký pátek je připomínkou dne smrti a ukřižování Ježíše 

Krista, proto je prožíván jako den postu ve znamení smutku, 

ticha a rozjímání. Podle evangelií zemřel Ježíš na kříži ve tři 

hodiny odpoledne. Proto se přibližně v tento čas věřící 

scházejí ke zvláštní bohoslužbě – není to běžná mše, otvírá 

se tím smysl utrpení a smrti Krista při čtení Bible, připomíná 

se pokleknutím před křížem, přednáší se modlitby za velké 

bolesti celého světa (rozdělení, války, špatné vztahy, 

nejednota křesťanů...). 

V mnohých kostelech se koná tento den ještě pobožnost 

křížové cesty. Součástí pobožností bylo také odhalení a uctění 

svatého kříže. 

Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se tento 

den zásadně neslaví mše svatá a další svátosti, kromě 

pomazání nemocných a svátosti smíření. Skončením Bílé 

soboty skoncoval také dlouhotrvající půst. 
Velikonoční neděle neboli Boží hod velikonoční je den, kdy 

Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu” neboli 

„prvního dne po sobotě” (která byla podle židovského 

kalendáře posledním dnem týdne). 

Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské 

dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet 

k eucharistickému „lámání chleba” a tento den nazvali „dnem 

Páně”.  

Na Velikonoční (červené) pondělí je pomlázka, velikonoční 

hodování, mrskut. Chlapci chodí dům od domu za děvčaty se 

spletenými pomlázkami, většinou z vrbového proutí, 

zdobenými stuhami. Šlehají dívky a vinšují. Za to dostanou 

malovaná vajíčka. Někde je zvykem, že v úterý chodí 

s pomlázkou děvčata, jinde polévají chlapce vodou. V mnoha 

vsích bylo zvykem číhat na děvčata ráno, když šla do kostela. 

 

Dle různých zdrojů připravila Ing. Jaroslava Michálková 

 

 

Téměř zapomenuté velikonoční lidové zvyky 

 Zvyky pojící se k Zelenému čtvrtku 

Lidé v tento den vstávali velice časně, omyli se rosou, protože bránila onemocnění šíje a dalším 

nemocem, rodina se pomodlila. Hospodyně zametly dům ještě před východem slunce. Smetí se odneslo 

na křižovatku cest, aby se v domě nedržely blechy. Kdo sní před východem slunce pečivo namazané 

medem, je chráněný před uštknutím hadů a před žihadly vos. 

V Orlických horách házeli lidé do studny chleba namazaný medem, aby se v ní držela po celý rok voda. 

Odpoledne se nepracovalo. Pekly se jidáše, zvláštně tvarované obřadní pečivo z kynutého těsta. Pokud 

se jedly potřené medem, opět měly prospívat zdraví. 

Ranní mše se koná pouze v biskupských chrámech. Při této mši se světí svaté oleje (olej křtěnců, svaté 

křižmo a olej pro nemocné). Při večerní mši naposledy zvoní zvony, pak „odlétají do Říma” až do Bílé 

soboty – po tuto dobu jsou nahrazovány řehtačkami a klapačkami. Podle tradice, když zazní zvony 

naposledy, si máte zacinkat penězi, aby se vás držely celý rok. Někde se zvoní paličkou o hmoždíř, aby 

stavení opustil hmyz a myši. V tento den se také koná obřad mytí nohou. 

Zvyky a pověry spojené s Velkým pátkem 

K tomuto dni se pojí mnoho pověr a zvyků. Věřilo se např. v magickou sílu země, která se na Velký pátek 

otvírala a na krátkou dobu zpřístupňovala poklady. Poklad označovalo světýlko nebo kvetoucí nebo zářící 

kapradí, otvor ve skále, ze kterého vycházela záře. Na souš vycházeli vodníci a proháněli se na koních. 

Podle pověsti se na chvíli otevřela hora Blaník. 

Velký pátek je také postním dnem – lidé omezují maso, nastává újma v jídle. Lidé vstávali před východem 

slunce, chodili se mýt do potoka, aby se chránili před nemocemi. Někde se chlapci potápěli a snažili se 

ústy vytáhnout kamínek, který pak hodili levačkou za hlavu, to je mělo ochránit před bolením zubů. 

V tento den se nesmělo nic půjčovat, protože půjčená věc by se mohla očarovat. Věřilo se hodně na 

čarodějnice a uhranutí. Nepracovalo se na poli ani v sadu, aby se nehýbalo zemí. Nepralo se prádlo, 

protože by se namáčelo do Kristovy krve místo vody. 

Chodilo se dům od domu, za zvuku řehtaček a různých říkaček se oznamovalo poledne a ranní i večerní 

klekání. Hospodyně připravovala obdarování v podobě sušeného ovoce, pečiva, vajec a někdy také 

drobných peněz. 

Zvyky a tradice na Bílou sobotu 

Z ohořelých dřívek se vytvářely křížky a nosily se do pole, aby bylo úrodné. Popelem z posvěceného 

ohně se posypaly louky. Někde se uhlíky dávaly za trám do domu, aby ho chránily před požárem. 

V sobotu se také uklízelo, bílilo. Připravovalo se a chystalo. Na slavné Vzkříšení, na Hod boží 

velikonoční, vařily se obřadní i sváteční pokrmy, pekly se mazance i velikonoční beránci, pletly se 

pomlázky z vrbového proutí anebo vázaly březové metličky a zdobila se vajíčka. 

Zvyky a tradice o Božím hodě velikonočním 

Provádělo se svěcení velikonočních pokrmů – beránek, mazanec, vejce, chleba, víno. Na Chodsku se 

posvěcené jídlo jedlo v kostele vestoje. Každá návštěva dostala kousek z posvěceného jídla. Ve 

východních Čechách dal hospodář kus svěceného mazance, vejce a víno poli, zahradě a studni, aby 

byla úroda, voda a dostatek ovoce. Pečou se velikonoční beránci. 

 

Dle různých zdrojů připravila Ing. Jaroslava Michálková 
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Velikonoční beránek 

Přestože recepty na velikonočního beránka dávám téměř do každé velikonoční přílohy, jsou tu letos zas! Opět jsem objevila další 
velmi zajímavé, o které bych se s vámi chtěla podělit. Beránek – to je zkrátka nevyčerpatelné téma… 
Tak tady jsou: 
 Beránek z piškotového těsta  

240 g cukru krupice, 300 g hrubé mouky, 50 g másla 7 vajec, 2 polévková lžíce strouhanky, 1 balíček vanilkového 
cukru, 1 citron  
Žloutky třeme s polovinou cukru do pěny. Přidáme vanilkový cukr, kůru z 1/4 citronu a 3 lžíce citronové šťávy. Z bílků 
ušleháme pevný sníh a po částech do něj zašleháme zbylý cukr. Sníh přidáme ke žloutkové pěně a lehce vmícháme 
mouku. Formu vymastíme tuhým máslem, vysypeme strouhankou a naplníme těstem. Pečeme ve středně vyhřáté 
troubě asi 30-40 minut. Hotového beránka pocukrujeme a z hrozinek uděláme oči. 

 

 
Kokosový beránek  

250 g polohrubé mouky, 180 g moučkového cukru, 250 g másla, 100 g kokosu, 100 ml mléka, 250 g tvarohu, 
3 vejce, 1 balíček vanilkového cukru, 1 polévková lžíce rozinek, ½ prášku do pečiva 
Na kousky nakrájené máslo (200 g) utřeme s oběma cukry a vejci do pěny. Mlékem zředíme tvaroh, přidáme 
k pěně a vmícháme mouku s kypřícím práškem a 50 g kokosu. Formu na beránka vymažeme zbylým máslem a 
vysypeme zbylým kokosem. Pečeme 40-45 minut ve středně vyhřáté troubě. Beránka po vyklopení ozdobíme, 
oči vytvoříme z rozinek. 

 

 
Banánový beránek  

250 g banánů, 250 g moučkového cukru, 250 g Hery, 250 g hladké mouky, 4 vejce, 1 kypřící prášek do pečiva, 1 balíček vanilkového 
cukru 
Banány rozmixujeme, z bílků ušleháme pevný sníh. Změklou Heru utřeme s prosátým cukrem, přidáme postupně žloutky, vanilkový 
cukr, banány a mouku s kypřícím práškem. Na závěr do těsta „zabalíme“ sníh z bílků. Těsto vlijeme do formy, kterou jsme vymazali 
máslem a vysypali hrubou moukou. Beránka pečeme v předehřáté troubě zhruba 45 minut. Zda je beránek upečený, ověříme 
vpíchnutím špejle do těsta. Pokud se na špejli těsto nelepí, je beránek upečený. Ozdobíme. 

 
Beránek z mramorového těsta 

300 g polohrubé mouky, 200 g cukru krupice, 4 vejce, 120 g másla, 200 ml mléka, 1 polévková lžíce kakaa,1 kávová lžička 
citronové kůry, 1 vanilkový cukr, 1 kypřicí prášek do pečiva 
V míse utřeme změklé máslo s cukrem, žloutky a vanilkovým cukrem. Poté střídavě přimícháme prosátou mouku s kypřícím 
práškem a mléko. Poté vmícháme citronovou kůru a „zabalíme“ pevný sníh z bílků. Zhruba 2/3 těsta nalijeme do vymazané a 
vysypané formy, do zbylého těsta vmícháme kakaový prášek a těsto nalijeme na světlé těsto. Vidličkou vykroužíme v těstu spirály. 
V troubě předehřáté na 170°C pečeme zhruba 45 minut, až se těsto nelepí na špejli a je upečené dorůžova. Upečeného beránka 
vyklopíme, až trochu prochladne. Beránka můžeme polít čokoládovou nebo bílkovou polevou podle vlastního uvážení. 
 

 

Beránek kynutý 
500 g polohrubé mouky, 120 g moučkového cukru, 120 g másla, 4 žloutky, 2 dl mléka, 20 g droždí, 50 g rozinek, 50 g mandlí, 1 kávová 
lžička citronové kůry, 1 vanilkový cukr, špetka soli 
Utřeme do pěny máslo, žloutky, špetku soli, citronovou kůru, vanilkový a moučkový cukr. Třeme asi 20 minut. Do této hmoty pak 
přidáme kvásek a vmícháme prosátou mouku. Přidáme rozinky a oloupané, najemno nasekané mandle. Vypracujeme těsto a necháme 
vykynout. Vymastíme si formu na beránka a vysypeme hrubou moukou či strouhankou, Těsto dáme do formy, upravíme jej a necháme 
ještě 15 minut vykynout. Pak přiklopíme horní částí formy a dáme péct do předehřáté trouby. Asi po 30 minutách formu opatrně 
obrátíme a pečeme beránka z druhé strany, aby byl upečený z obou stran. Po vyjmutí z trouby necháme vychladnout, pak beránka 
opatrně vyklopíme, oči mu uděláme z rozinek či koření, pocukrujeme a okolo krku zavážeme stužku. 

 
 

Beránek bez tuku 
160 g hladké mouky, 200 g cukru krupice, 100 g vlašských ořechů, 5 vajec, 4 polévkové lžíce vody,1 kávová lžička 
citronové kůry, 1 vanilkový cukr, 1 kypřicí prášek do pečiva, trochu másla a hrubé mouky na vymazání a vysypání formy, 
rozinky na ozdobu (oči a čumáček) 
Žloutky třeme s cukrem do pěny. Po lžících přidáme vroucí vodu, potom mouku smíchanou s práškem do pečiva, 
přisypeme citronovou kůru a mleté ořechy. Nakonec zlehka vmícháme pevný sníh ušlehaný z bílků a vanilkový cukr. Formu 
na beránka vymažeme máslem a vysypeme hrubou moukou. Do míst, kde jsou oči a čumáček, vmáčkneme rozinky. 
Vlijeme těsto, formu vložíme do středně vyhřáté trouby a beránka pečeme 45-50 minut. Upečeného beránka vyklopíme  
z formy a necháme vychladnout. 
 

Dobrou chuť Vám přeje 
Slávka Michálková 

 
 

https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/popelecni-streda-je-zacatkem-krestanskeho-ctyricetidenniho-pustu-40273364
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Výjezd do Rumunska v rámci projektu Erasmus+, Critical Thinking Jak se slaví Velikonoce ve světě? 

Na přelomu února a března 2022 se uskutečnil předposlední výjezd projektu Critical Thinking do Rumunska. Cesty se 

zúčastnily vyučující MUDr. Hedvika Bartošková a Mgr. Jana Bednářová a celkem šest žákyň ze tříd 2D PS a 2 ZDL. Bohužel 

těsně před odjezdem došlo k útoku ruské armády na Ukrajinu, což celý výjezd samozřejmě poznamenalo. Rodiče měli 

přirozeně strach své děti do zahraničí pustit, vyučující měly obavu o hladký průběh celé akce, řidiči se potýkali s frontami 

na hranicích. Naštěstí elán a nadšení si nedaly vzít naše dívky, které své zážitky vypsaly do krátkého deníku, který si během 

cesty vedly. 

Článek 

Výjezd do Rumunska 
Foto k článku na str. 2 Velikonoční přílohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Workshopy, prezentace, výlety, noví přátelé, spousta 
zážitků – to byl nezapomenutelný výjezd s Erasmem+ 
do Rumunska                     

Foto: Mgr. Jana Bednářová a zúčastněná děvčata 

 

 

Neděle 27. 2. 

Probudili jsme se do krásného slunečného dne v Temešváru. Kolem osmé hodiny jsme dostali pořádnou vydatnou snídani. Temešvár je sice velice zajímavé město, 

ale my museli jet dál, abychom se stihli dostat v normální čas do Campiny. Čekala nás 7 hodin dlouhá cesta. Výhled z okna auta stál za to. Tak krásnou přírodu 

jsme si nemohli nechat ujít. První zastávka byla pauza před městem Sibiu, kde nás nemile překvapil turecký záchod. Tomu jsme se ale všichni zasmáli a jeli jsme 

dál. Pauza na oběd byla přímo ve městě Sibiu. Samotné město je velmi kouzelné a místní trhy a obchůdky byly velice zajímavé. Pokračovali jsme v cestě a byli 

fascinováni zdejší přírodou a masivními horami. Nebylo se čemu divit, když jsme se nacházeli v horské oblasti. Bohužel jsme nějakou dobu stáli v koloně, a nakonec 

se příjezd na hotel trochu protáhl. To však mile spravila pizza k večeři. Je tu moc hezky. 

Tereza Mlejnská, 2ZDL 

Pondělí 28. 2. 

Snídani jsme měli v 8:00, pak pro nás přijel autobus a společně s ostatními studenty jsme vyrazili na vojenskou školu. Hned po příjezdu na nás čekali žáci, kteří si 

nás rozdělili a odvedli nás na uvítací ceremoniál. Uvítání bylo dlouhé a vzhledem k tomu, že jsme zvolili špatné oblečení, nám byla pěkná zima. Každopádně to bylo 

moc krásné a s obdivem jsme sledovali, jak se vojáci střídají a dělají různé formace. Poté následovala prohlídka školy, při které jsme se začali bavit s novými přáteli. 

Prohlídka se nám líbila, ale nejvíce nás zaujala tělocvična s posilovnou. Po prohlídce jsme šli zpět do třídy, kde nám studenti z Rumunska představili jejich prezentaci 

a poté následovali 2 workshopy. V prvním workshopu jsme byli namícháni v týmu se studenty z různých zemí a měli jsme udělat myšlenkovou mapu na téma, které 

jsme dostali, a následně odprezentovat. Druhý workshop byl spíše uklidňující, měli jsme totiž za úkol nakreslit a vyrobit něco k jaru, jelikož se u nich 1. března slaví 

Mărțișor [marcišór], což je oslava jara. Pak už následovala jen cesta zpátky a večeře. 

Eliška Hejsková, 2DPS 

Úterý 1. 3. 

Snídani jsme začali už v 7:45, poté jsme vyrazili s naším řidičem Standou do Bukureště, oblečení už jsme měli teplé, tak nám bylo lépe než předešlý den. Čekala 

nás tam návštěva parlamentu, která trvala celou hodinu. Po návštěvě parlamentu jsme jeli na oběd do fastfoodu, kde jsme porovnali chutě českého a rumunského 

McDonaldu. Dále nás čekali prezentace od Turků a Italů a následný workshop s psycholožkou, který byl velmi zajímavý. A pak už jsme jen vyrazili do obchodního 

centra, kde jsme si to velice užili a zakončili výbornou večeří a kafem. Naposled nás už jen čekala cesta zpět do hotelu. 

Aneta Karlová, 2DPS 

Středa 2. 3. 

Ve středu ráno jsme po snídani vyrazili autobusem na vojenskou základnu. Bohužel v půlce cesty nastaly změny, protože na základně zrovna probíhalo cvičení. 

Vyrazili jsme tedy na výlet, který nás původně měl čekat o den později. První jsme si šli prohlédnout pevnost, která byla bohužel v rekonstrukci, takže jsme ji viděli 

pouze zvenku, to nám ale vynahradil luxusní traktor, který nás k pevnosti vyvezl. Kvůli ne úplně pěknému počasí jsme vynechali návštěvu Dinoparku a vyrazili rovnou 

na zámek s krásnou zahradou a ještě krásnějším výhledem na hory. Po prohlídce zámku jsme vyrazili na pozdní oběd do města Sinaia, kde jsme měli i krátký 

rozchod, který jsme s holkama strávili v kavárně. Pak už jsme autobusem jeli na hotel, kde jsme si dali malou večeři, chvíli si povídali a šli spát. 

Kristýna Hoblíková, 2DPS 

Čtvrtek 3. 3. 

Čtvrtek jsme zahájili zhruba dvouhodinovou cestou v autobuse. Jeli jsme do casina, kde jsme později prezentovali a workshopovali. Po prezentování jsme jeli další 

dvě hodiny na vojenskou základnu, kde jsme si mohli mimo hezkých vojáků prohlédnout i vojenskou techniku na hlídání vzdušného prostoru. Poté jsme jeli další dvě 

hodiny do Brašova, což je poměrně zajímavé město s malebným historickým centrem. Zde jsme měli hodinu a půl rozchod a pak večeři v krásném vojenském klubu. 

Funfact, přijeli jsme z té základny docela zabahnění a myslím, že číšníci se dost pobavili. Byli jsme tam za šupáky. Po večeři jsme tančili folklorní tance a holky se 

tak vehementně plácaly do stehen, až měly modřiny. Poté jsme znovu nastoupili do autobusu. Těsně před odjezdem z Brašova jsme si ještě všimli svítícího nápisu 

Brašov na kopci a bylo skoro až dojemné, že svítil v barvách ukrajinské vlajky. Dle mých propočtů jsme ve čtvrtek strávili zhruba 7 hodin v autobuse a také jsme 

podle toho večer vypadali. 

Elen Hricová, 2ZDL 

Pátek 4. 3. 

Pátek začal jak jinak než snídaní, kde jsme se dozvěděli, že budeme odjíždět namísto soboty o den dříve. Poté jsme se vydali na hodinovou cestu do města jménem 

Ploieşti, kde jsme byli navštívit dvě krásná muzea. První z nich bylo muzeum hodin, druhé bylo přírodovědné muzeum. Za nás všechny bylo favoritem to druhé, 

v němž měli vystavenou kromě historických zkamenělin i lidskou kostru. Zde jsme také měli slavnostní předávání certifikátů. Po návštěvě muzeí jsme se již bohužel 

museli rozloučit s ostatními studenty, abychom stihli oběd i nákupní centrum. Když jsme si nakoupili všechny potřebné věci, vydali jsme se zpátky na hotel, kde jsme 

se rychle sbalili a vyrazili na sedmihodinovou cestu do města Temešvár, kde jsme si odpočali a nabrali síly na ještě delší cestu do Čech, která nás čekala hned další 

den. 

Natálie Karlová, 2DPS 

Sobota 5. 3. 

V sobotu, jsme na cestu vyrazili brzy ráno, protože jsme čekali vzhledem k probíhajícímu válečnému konfliktu na Ukrajině problémy na hranicích. Ty se nám opravdu 

potvrdili, ale naštěstí jen na Rumunsko –Maďarské hranici, kde jsme si museli vystát téměř tříhodinovou frontu. To ale nikomu nevadilo, protože děvčata plná zážitků 

z Rumunska se v autě velmi dobře bavila a paní učitelky s nimi. V Maďarsku jsme si ještě užili poslední společný oběd na benzínové pumpě a pak nás již čekala 

dlouhá cesta až do Plzně. Naše počáteční zklamání z toho, že jsme náš výjezd vzhledem k okolnostem ukončili o den dřív, překrylo shledání s našimi blízkými a 

fakt, že jsme všechno společně zvládli. Poděkování patří všem zúčastněným i našim kolegům ze školy, kteří nás na dálku podporovali. 

 
Připravila Mgr. Jana Bednářová 

Foto z této akce na str. 3 

 

Jiný kraj, jiný mrav, a proto se Velikonoce slaví všude na světě trochu jinak. Většinou se setkáváme se 

stejným základem – velikonoční zajíčci, barevné kraslice, veselá výzdoba. Přesto ale najdeme několik 

rozdílností, a to hlavně v průběhu oslav. Jak se slaví svátky jara například v USA, Anglii, Německu nebo 

dalších zemích?   

V USA není volno na Velikonoční pondělí, ale pouze na Velký pátek. Vše tedy končí o Velikonoční neděli, kdy 

si rodiny pochutnávají na tradičních pokrmech, mezi které patří pečená šunka, sladké brambory nebo jehněčí 

pečínka. Následně začíná lov na vajíčka, která podle pohádky schovává neposedný zajíček všude po domě i 

zahradě. Všechny domy zdobí bohatá velikonoční dekorace a rodiny s dětmi se věnují barvení kraslic. Mnoho 

Američanů má k těmto svátkům silný vztah, a tak dodržují tradiční půst a pár dní před Velikonoci chodí rodiny 

společně do kostela. 

Nejznámější tradicí, která se drží v německých rodinách, je hledání kraslic a velikonočních zajíčků. Vyfouknutá 

obarvená vajíčka dospělí schovávají na zahradě a spolu s nimi i čokoládové zajíčky. Děti je pak hledají. 

Starým německým zvykem bývalo házení vejce přes střechu, které mělo ochránit stavení před bleskem, v sou-

časnosti už se ale s touto tradicí moc nesetkáme. 

V Anglii stejně jako v Americe je hlavním symbolem Velikonoc hledání vajíček. Malování kraslic není ve Velké 

Británii tak rozšířené, a proto se hledají vajíčka čokoládová. Svátky zde začínají Masopustním úterkem, který 

je známý jako palačinkový den. Tyto svátky jsou věnované dětem, a proto se pořádají dětské slavnosti a večírky 

a ve školách se nosí velikonoční klobouky. K jídlu se podává jehněčí pečeně se sladkými bramborami a jarní 

zeleninou. 

Velikonoční tradice jsou na Slovensku v podstatě stejné, jako u nás – zdobí se vajíčka, trhají kočičky, muži 

chodí s pomlázkou. Pokud jde ale o velikonoční speciality, některé z nich jsou úplně jiné než ty naše. 

Tradiční velikonoční recepty se liší region od regionu. Pro celé Slovensko jsou společná různá jídla z vajíček a 

určitě vám tam nabídnou pro nás v tuto dobu ne až tak obvyklý bramborový salát, podávaný většinou s řízky. 

V mnoha rodinách se stejně jako u nás peče mazanec, různé koláčky nebo beránek. Ten má v některých 

regionech dokonce i svoji slanou podobu. V jižních částech středního a západního Slovenska ho připravují 

z vajec, housek a klobásy. 

Ve Španělsku jsou oslavy Velikonoc opravdu velkolepé. Během svatého týdne se po celé zemi konají ve dne i 

v noci velikonoční průvody, které jsou jednou velkou show. Tím hlavním, co v nich uvidíte, je tzv. vynášení 

soch. O co jde? Představte si mohutná nosítka a na nich sochy svatých v životní velikosti. Může to být socha 

Krista nesoucího kříž anebo rovnou celé sousoší, třeba poslední večeře, a mnoho dalších výjevů z Bible. 

Některá nosítka jsou tak velká, že je nesou desítky lidí. Velikonočním průvodem jdou také postavy v kápích, 

které mají na hlavě vysoké kuželové čepice a jsou jak vystřižené z mysteriózního thrilleru. Celé procesí díky 

nim působí trochu tajemně a v noci dokonce strašidelně. Postavy ve skutečnosti představují kajícníky. 

Připomínají doby, kdy ve Španělsku panovala inkvizice a odsouzenci museli tyto čepice nosit jako symbol 

pokání. 

Velikonoce se v Rakousku slaví ve velkém stylu. Setkáte se tu s velikonočními průvody, divadelními hrami, 

velkými trhy a samozřejmě se spoustou místních specialit. V jednotlivých regionech pak ještě můžete narazit 

na neobvyklé tradice, které jinde nezažijete. Například v obci Obertraun byste si v noci na Velikonoční pondělí 

měli dávat pozor na své kolo, protože v okolí se pohybují "zloději". Místní obyvatelé totiž v rámci úsměvné 

velikonoční tradice rádi "unášejí" vše, co má pneumatiky a umisťují to jinam. Nedivte se proto, pokud druhý den 

spatříte kolo na střeše garáže a další na pouliční lampě. 

V katolickém Polsku si většina lidí nechává své sváteční pokrmy na Bílou sobotu posvětit. Mezi tradiční jídla 

patří klobásy, šunky a ke všemu se přidává křen, který slouží jako symbol zdraví, ale zároveň utrpení. Pečou 

se bábovky z kynutého těsta, beránci z cukru a tradičním pokrmem je mazurek – plochý moučník s různými 

náplněmi. Na Velikonoční pondělí se lidé polévají vodou, což jim má zajistit zdravý a dlouhý život.  

Italskou tradicí je karneval, který začíná už počátkem ledna a trvá až do Popeleční středy. Jeho součástí jsou 

pestré průvody, maškarády, tance a hudba. Důležitou součástí karnevalu jsou masky. Největší událostí je 

takzvaná smrt karnevalu. V Benátkách je například slaměné tělo Krále karnevalu naplněno výbušnými žabkami 

a o půlnoci je spáleno na Piazza San Marco. Děti dostávají postavičku staré ženy, která má sedm nohou, a 

symbolizuje tak sedm týdnů půstu. V polovině postavičku rozpůlí, jednu polovinu zahodí a druhou si nechají do 

konce půstu. Tradice a oslavy Velikonoc prožívají lidé v Itálii velice silně, pořádají veliká procesí a modlí se. Za 

největší lahůdku je považováno pečené jehněčí a velikonočním pokrmem jsou také preclíky. Zkroucený tvar 

má symbolizovat založené ruce při modlitbě. 

 
 

 

 

 

 

V Norsku jsou Velikono-

ce spojené s detektivní-

mi příběhy. Kupují se 

knížky, detektivky běží 

na televizních stanicích, 

a dokonce i na krabici 

od mléka najdete smyš-

lené detektivní historky 

o vraždách. V Chorvat-

sku si přiťukávají vajíč-

kem. Vyhrává ten, komu 

se skořápka nerozbije. 

Řekové barví velikonoč-

ní vajíčka jen načerveno 

– barva symbolizuje 

ukřižování Ježíše Krista 

a jeho zmrtvýchvstání. 

Z různých zdrojů  

Ing. J. Michálková 

Příjemné prožití  
Velikonoc všem čtenářům 

Minialmanachu přejí 
autorky 


