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Lízátkový den 
čtvrtek 3. 2. 2022 
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Lukáš Plachý, 9. B 

 

  

„Na c tvrtek 3.2. 2022 si spolec ne  9.A s 

9.B pr ipravili pro nas i s kolu "Lí za tkový  

den!" A nes lo jenom o to, z e budeme 

proda vat bonbo ný na týc ce! Cí lem býlo 

poslat kamara dovi, kamara dce, paní  

uc itelce c i ostatní m zame stnancu m 

s kolý vzkaz pra ve  formou lí za tka. 

Napsat pa r milý ch slov, pode kova ní  c i 

koupit jenom lí za tko, tí m výja dr it, z e si 

dotýc ne ho va z í me, z e ví me, z e je 

souc a stí  nas í  s kolý, z e je kamara d, 

kamara dka.“  

 

Třídní učitelky - 9.A, 9.B 

„Lízátkový den u nás na škole 

ještě nikdy nebyl, takže jsem 

nevěděl, co mám očekávat“ 

Radim Jaroš 9.B  

„Kaz dý  mohl na kartic ku napsat vzkaz s 

podpisem c i anonýmne . Akce se setkala s 

velký m u spe chem. Vs em se moc lí bila a 

mý jsme ra di, z e jsme mohli nas im 

mlads í m spoluz a ku m v te to dobe  

karante n výkouzlit aspon  na chvilku 

u sme v na rtech. (viz fotogalerie).  

Pode kova ní  patr í  vs em, kter í  se do 

akce zapojili!!! Pr í s tí  rok si tuto akci 

urc ite  zopakujeme.“ 
Třídní učitelky - 9.A, 9.B 

V 7:30 ra no se zac alo s pr í pravami, 

nosili jsme stolý do chodbý pr ed 

jí delnou a v 7:40 se zac alo proda vat. 

Celý  proces prodeje fungoval tak, z e si 

kaz dý , kdo chte l koupil lí za tko, ktere  

sta lo 5kc  a potom na papí rek na 

lí za tku napsal vzkaz tuz kou, pr ic emz  

býlo povinne  napsat jme no komu je 

lí za tko urc eno, na sledne  jej odevzdal 

deva ťa ku m u kos í ku  s lí za tký, kter í  

rozr adili lí za tka do jednotlivý ch 

kos í ku  se tr í dami. 

Na konci te to akce v 10:00 se vzali 

kos í ký do jednotlivý ch tr í d kde tr í dní  

paní  uc itelka rozdala lí za tka.  
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Životabáseň 
Ptáci 

 

Jsem datel. 

Mý m domovem je dutina ve strome . 

Ra d se chlubí m tí m, z e jsem doktor stromu . 

Nerad prozrazuji, sve  neu spe chý v minulý ch letech. 

C asto se mi zda  o u tulne  dutine  vevnitr  stromu. 

Te s í  me  mu j velký  zoba k. 

Tra pí  me  ka cení  stromu . 

Pr eji si, abý se me  sný výplnilý. 
Filip Velický, 7.B 
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Jsem pta k loskuta k a pras tí m te  pr es zoba k. 

Mý m domovem je strom a na ne m budka, zeptej se 

dudka. 

Ra d se chlubí m tí m, z e jsem kos a vz dý chodí m bos. 

Nerad prozrazuji, z e jsem u lidí  a krmení  s idí m. 

C asto se mi zda , z e se mi to zda . 

Te s í  me  me  býdlo ví ce nez  mu j být. 

Tra pí  me  me  sí dlo a te z  i tvu j lid. 

Pr eji si ví ce lesu  a take  r ek. 

Michal Dupal, 7.B 

Jsem sý kora kon adra. 

Mý m domovem je hní zdo. 

Ra d se chlubí m tí m, z e jsem z lutomodra . 

Nerada prozrazuji, z e ma m malý  zoba k. 

C asto se mi zda , z e ma m ve ts í  zoba k. 

Te s í  me , z e umí m zpí vat. 

Tra pí  me , z e jsem malý  pta c ek. 

Pr eji si le tat rýchleji. 

Dan Míka, 7.B 
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Marie Schmutzerová 
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 Od 21. br ezna na nas í  s kole probí hal 

bla znivý  tý den. Na kaz dý  vs ední  den 

jsme me li výbrane  te ma.  

 

V ponde lí  jsme si me li vzí t ne jakou 

pokrý vku hlavý anebo výtvor it bla znivý  

u c es. Ne kter í  spoluz a ci me  opravdu 

pobavili, osobne  jsem me la copa nký a 

kra lic í  us i.  

 

V u terý  býl tepla kový  den be hem 

ktere ho ve ts ina na sobe  me la tepla ký 

anebo tepla kove  soupravý. Býl to velmi 

pohodlný  den 😊 

 

Ve str edu me li jí t holký za kluký a kluci 

za holký. Býla to opravdu sranda. Holký 

to podle me ho me lý jednodus s í , stac ilo si 

vzí t mikinu, c epici a namalovat kní rek, 

zato pro kluký to býl opravdový  or í s ek. 

Be hem dne jsme velmi c asto potka vali 

kluký s výcpaný mi prsý, c ervenou 

rte nkou a v suký nka ch. Pro me  to býl 

opravdu nezapomenutelný  za z itek! 

 

Ve c tvrtek jsme se me li oble ct za ne jake  

povola ní . Chlapec, který  býl pr evlec ený  

za pekar e a jeho kostý m býl natolik 

propracovaný , z e me l i c erstve  pec ivo, na 

me  ude lal velký  dojem.  

 

 A nakonec v pátek jsme se mohli pořádně 

vyřádit. Měli jsme být za postzavu z filmu 

či seriálu. Najenou jsme ve škole měli 

mnoho superhrdinů, princezen a víl. Velmi 

mě překvapila jedna dívkam která si 

vybrala Hulka.  

„Každá třída měla svůj 

styl a velmi se mi to 

líbilo.“ 

Celý  tento tý den jsem si velmi uz ila. Býlo 

to pr í jemne  odreagova ní  od uc ení . 

Pr ekvapilo me , z e se do te to akce 

zapojila skoro cela  s kola vc etne  uc itelu  a 

v kaz de  tr í de  se nas lo alespon  pa r 

odva z livcu , kter í  do toho s li s na mi.  

Aneta Plátenková 
9.A  
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VELIKONOCE 

Známé i neznámé tradice a zvyky 

Veronika Muchycka 7.A, Ladislav Plátenka 9.A 

U nás doma jsou Velikonoce jedním ze 

svátků, který každoročně slavíme. Je 

podobný Vánocům, které jsou u nás 

velkolepé. Nejradši s rodinou zdobíme 

vajíčka. Moji sourozenci (chlapci) chodí 

na Velký pátek koledovat k bližším 

příbuzným a známým. Nejradši mám 

vůni pečícího se beránka, který u nás 

v kuchýni voní pokaždé na jaře.  

Jediná činnost, která je mnou velmi 

neoblíbená je to, že chlapci chodí 

s velikonočními pomlázkami, se kterými 

následně všechný dívký a žený v domě 

„výšlehají“. 

A co jsou vlastně Velikonoce? 

Velikonoce jsou svátkem oslavující 

zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Je to svátek 

plný radosti a oslavy jara.  

K Velikonočním tradicím patří barvení 

vajíček. Šlehání dívek pomlázkou, abý 

býlý celý rok zdravé je jednou z těch 

rozšířenějších tradic u nás. Dívký poté 

na oplátku dají chlapcům barvená 

velikonoční vajíčka či nějakou sladkost.  

 

Velikonoce a jejich tradice 

Po začátku jara nadchází svátek 

Velikonoce, který sebou nese mnoho 

tradic a zvýků.  

Máme velikonoční týden, pod který 

spadá mnoho dnů s tradicemi.  

 

Modré pondělí: 

v tento den křesťané tradičně 

nepracovali a kostely se zdobily 

modrými látkami.  

 

Šedivé úterý:  

Den, který při kterém se dělá „jarní 

úklid‘‘ - lidé v tento den uklízeli, což býla 

známka příchodu jara  

 Veronika Muchycka 7.A 
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Škaredá středa:  

Škaredá středa sýmbolizuje výmetání 

sází u komínů, také se ale říká, že kdýž se 

člověk bude mračit, zůstane mu to celý 

rok.   

 

Zelený čtvrtek:  

Během zeleného čtvrtka je zvýkem jíst 

zelené věci (salát, špenát…), pokud to 

člověk dodrží, bude celý rok zdravý. 

 

 

 

 

 

Velký  pa tek:  

V tento den býl dle pove stí  ukr iz ova n 

Jez í s  a tí m odsouzen k smrti. Lide  si tento 

den nic nepu jc ovali a nebrali, protoz e bý 

jim to prý  mohlo pr ine st smu lu 

 

Bí la  sobota:  

Tradic ne  se v tento den pletou pomla zký a 

pr ipravují  se velikonoc ní  jí dla (sekana , 

bera nek a vají c ka) 

 

Velikonoc ní  Nede le: 

Lide  si be hem tohoto dne nechali 

posve covat sva  jí dla. Tento den je 

take pr ezdí va n zmrtvý chvsta ní  Krista 

 

 

 

 

Velikonoc ní  ponde lí :  

Osobně jej považuji za nejznámější den 

Velikonoc. Tento den je spojen 

s koledováním a pomlázkou.  

Dle tradice smí chlapci koledovat do 

12:00, za odměnu dostávají za své 

koledování odměnu od dívek.  

Ladislav Plátenka, 9.B 
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Den svatého Valentýna 

 
U nás na škole  

Valentý n slaví me 14. u nora jako sva tek la ský 

a na klonosti mezi partnerý. Je to den, kdý se 

tradic ne  posí lají  da rký jako kve tiný, 

cukrovinký a pohlednice s tematikou 

stýlizovane ho srdce, jako sýmbolu la ský. 

 

 

C es i za sva tek zamilovaný ch povaz ují  spí s  

1. kve ten, ale i tak Valentý n pomalu 

pronika  i do c eske ho prostr edí . C es i kolem 

14. u nora ví c nakupují  kve tiný a sladkosti 

nebo chodí  na romantickou vec er i.  
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U na s ve s kole prvn a c ci malovali Valentý nký, 

ktere  na sledne  rozda vali te m, pro ktere  je 

de lali. Pokochejte se jejich na dherný mi 

vý tvorý i vý!  
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Omalovánka 
Pro naše nejmenší 
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 Krok za krokem 
Jak namalovat Velikonočního zajíčka 
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Vtipy 
Alžběta Filipská 

 

Maminka výjde ze dver í  a pta  se Pepí c ka 

„Pepíčku, proč krmíš slepice čokoládou?“ 

A on odpoví:  

„Abý snášelý Kinder vajíčka!“ 

„Jsem z formý…“ 

- Velikonoční beránek      

 

Kolední ci dor eknou koledu a teta pr inese 

z domu mí su vají c ek.  

„Chcete nějaké vejce, chlapci?“  

„Určitě, teta“ natahují koledníci ruce 

„Výborně, takže to bude šest korun za 

jedno.“ 

Na jakou hudbu tančí 

Velikonoční zajíček? 

Hip-hop 

Pepí c ek pr ijde ze s kolý a pta  se: 

„Mami, nejsou dneska náhodou 

Velikonoce?“ 

„Ne, tý budou až za dva týdný, proč?“ 

„No, že jsem si výkoledoval pětku…“ 

„Tak co sis letos o Velikonocí ch 

výkoledoval, Filí pku?“ zají ma  se 

babic ka. 

Vnouček na to: „Pořádnej průšvih.“ 
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„Dejte nám vědět, jak se Vám náš 

časopis líbil 😊 

– Redakce Šobrožáčku  

Informace o pr í s tí m výda ní  

V letní m c í sle c asopisu naleznete c la nký s na zvem: 

 

• Čarodějnická noc  

• Den matek  

• Dračí lodě  

 

A mnoho dalších zajímavých článků! 

 


