
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tak, tento měsíc jaro už opravdu musí 

přijít! Určitě se ho už všichni nemůžete 

dočkat! Ale 1. dubna je taky jedna moc zajímavá věc.  

Ne, ne!  Že přijde jaro, to není. Je to ten super den Apríl! Apríl je 

den, kdy ostatním provádíte různé legrácky a srandičky a ostatní 

provádějí legrácky vám! To je například to, že někomu řeknete, že  

po něm leze pavouk. On se zděsí, ale vy za chvíli zakřičíte: Apríl!!! 

To znamená, že to byla jen legrace. Tak si to přicházení jara a Apríl 

pěkně užijte!!!

Přeje vám váš Upsík ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravila Adéla Fikáčková, 5. C 



Ve škole v přírodě to vypadalo jako na dovolené, akorát tam  

nebylo moře. Ale vedle hotelu byl les a krásně čistý vzduch a klid. 

Každý den jsme měli nějaký suprový program, a proto jsme se 

nenudili. Když jsme poprvé viděli náš hotel a pokoj zůstali jsme stát  

s otevřenou pusou a vykulenýma očima. Byli jsme ohromeni.  

Mým nejoblíbenějším programem byla diskotéka, turnaj  

ve vybíjené, vyrábění výrobků a procházky. Jeden den nám bohužel 

propršelo, ale pak naštěstí přestalo, tak jsme mohli jít zase ven.  

Byla😊 to😊 nejlepší😊 škola😊 v přírodě. 

                                                                                                       Zuzana Šostá, 4. C  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na škole v přírodě bylo nejlepší, jak jsme stavěli domečky pro skřítky. 

Náš se jmenoval BYZNYS MECHVÁ CHALOUPKA a měla vlastního 

číšníka Lennyho 2. Při hodnocení 

jsme za něj dostali 10 bodů! Druhá 

věc, která se mi moc líbila byla 

návštěva šumperského  

muzea. Byli jsme tam v herně 

RETROGAMING, kde jsme si  

mohli vyzkoušet staré hry a 

počítače.                                                       

                                 Václav Gvuzď, 4. C 



Škola v přírodě byla super. 

Nejvíc se mi tam líbily 

pokoje. Popravdě tam 

bylo super všechno. 

Chodili jsme na bazén a 

tam byla velká legrace. 

Taky jsme chodili  

na dlouhé procházky a 

koulovali jsme se.  

Snídaně, obědy i večeře 

byly moc výborné. Asi 

nejlepší den ze všech byla 

neděle, i když nám celý den pršelo. Po snídani jsme se mohli 

navštěvovat na pokojích, dívali jsme se  

na nedělní pohádku a odpoledne jsme měli v tělocvičně turnaj  

ve vybíjené, který naše třída vyhrála! A taky se mi líbil výlet  

do Velkých Losin a do Šumperku. 
                                                                                                    Natálie Plevová, 4. C 

 

Mně se líbilo disko, 

plavání, tělocvična a 

hotel. Šli jsme skoro 

každý den na výlet, byla 

to sranda. Chodili jsme 

asi 7 km do kopečka a 

z kopečka. Hřiště tam 

bylo velké na honěnou a 

na vybišu. Stavěli jsme 

taky lesní domečky  

pro skřítky a dostali jsme 10 bodů. Jmenovalo se to mechový domek 

a sluha se jmenoval Lenny. Byl to sněhulák a byl to i ochránce 

mechového domu. A taky jsme šli na procházku ke kapličce. Byly tam 

schody, ale byly tak staré, že byly už hodně zničené. A jednoho dne 

jsme šli na svah a tam jsme bobovali.  
                                                                                                           Lukáš Lipka, 4. C 

 

 



 





1. .índ 04 enzrm ětsij, udurtreG uotavs an il-enzrM 

 

2. .ávitálb ela ,ávinzířp eixoduE átavS 

 

3. Březen, za ......... 

vlezem,  

......... ještě tam 

budem, 

až přijde .......... 

vyženeme kozy v háj. 

 

 

Existuje lidová tradice, kdy se  

z vesnice vyháněla zima... 

Říká se jí .................................. Děti 

vyráběly slaměnou panenku, kterou 

průvodem vynesly z vesnice a za zpěvu 

jarních písní ji hodily do potoka nebo ji 

spálily. Tím byla zima pryč. 

                                                                     Připravil Petr Talla, 5. C 



 

 

 

 

Přijde bezzubý k zubaři, otevře pusu a zařve: „Apríl!” 

 

To jednou takhle leží hlemýžď v nemocnici na JIPce, a když se  

po pár dnech probere, stojí kolem postele kámoši. 

„Cos dělal, že ses tak zřídil?" 

„No, to bylo tak ... sem to kalil, co to šlo, nejdřív levotočivá, pak 

rychlá pravotočivá vracečka, říkám si nebudu brzdit, a najednou  

z ničeho nic mi před čumákem vyrostla houba!" 

 

Co je nebezpečné? Kýchání, když vás postihl průjem ... 

 

Plazí se dva hadi a mladší se ptá: „Mami, jsme jedovatí hadi?“ „Ne, 

proč se ptáš?“ odpoví maminka. „To je dobře, já jsem se totiž kousl 

do jazyka.“  

 

Přijde Pepíček domů a povídá: 

„Mami, představ si, že jsem dostal jedničku z matematiky." 

Maminka: „Vážně?" 

Pepíček: „Ale, nééé, jenom si to představ.“ 

 

Kdo je králem aprílových žertů? 

Usain Bolt. Ten každého doběhne! 

 

Připravil Petr Talla, 5. C 

 



 

Pohyblivé datum Velikonoc 

Velikonoce se slaví v rozmezí od 22. 

března do 25. dubna, první neděli  

po prvním jarním úplňku. 

Náboženství a symbol kříže 

Některé velikonoční tradice jsou spjaty s křesťanským náboženstvím. 

Důležitý je symbol křesťanského kříže. Kristus byl ukřižován na Velký 

pátek a obětoval se za duše věřících křesťanů. Velikonoční neděle je 

největším křesťanským svátkem, v tento den Kristus vstal z mrtvých 

a přinesl naději a příslib nového života všem křesťanům. 

Pro nevěřící jsou Velikonoce zejména svátkem spojeným  

s příchodem jara, znovuzrození a probuzení přírody. 

Vajíčka 

 

Zdobení a barvení vajec je jedna z nejrozšířenějších velikonočních 

tradic. Vejce je symbolem jara, života, úrodnosti, plodnosti, vzkříšení 

a bezpečí. 

Pletení pomlázky 

Pomlázka se plete na Bílou sobotu, z čerstvého vrbového proutí. 

Čerstvé vrbové proutky mají za úkol omladit a zkrášlit ženy a dívky. 

Pomlázka se zdobí barevnými pentlemi. Na pondělí si chlapci připraví 

pomlázku a velikonoční říkanku a jdou koledovat. Za vymrskání, které 

má ženám přinést omlazení a krásu, dostanou barevné vejce. 

Velikonoční zajíček 

 

Tradice převzatá z Německa. Zajíček v noci roznáší velikonoční 

vajíčka, která děti ráno sbírají. 



Velikonoční pokrmy 

- velikonoční beránek, mazance, jidáše, vajíčka 

Důležité dny a zvyky, jež se k nim vztahují 

Popeleční středa  

V tento den začíná čtyřicetidenní půst. 

 

Květná neděle – je poslední postní nedělí 

 

Modré (žluté) pondělí 

– poslední postní pondělí 

 

Šedivé úterý  

– velký den úklidu a vymetání nečistot – řádný jarní úklid 

 

Škaredá středa (Sazometná středa)  

Den Jidášovy zrady. Kdo se mračí na škaredou středu, bude se 

mračit každou středu v roce. Takže se usmívejte! Na škaredou 

středu bylo zvykem důkladné vymetání komínů zanesených sazemi. 

 

Zelený čtvrtek – poslední den, kdy jsou slyšet kostelní zvony, poté 

utichnou až do Bílé soboty (odlétají do Říma). Když zvony utichnou, 

místo nich chodí děti po vsi s klapačkami a řehtačkami. Zelený 

čtvrtek je také dnem poslední večeře Ježíše Krista. 

Co dělat na Zelený čtvrtek? Vstaňte brzy a omyjte se ranní rosou, 

pokud si raději přispíte, snězte alespoň něco zeleného, čímž 

upevníte svoje zdraví. Z kynutého těsta si můžete upéct jidáše. 

 

Velký pátek  

Největší půst, den soudu a ukřižování Ježíše Krista. Pokud chcete 

najít poklad a zbohatnout, hledejte ho právě na Velký pátek. Zem se 

otevírá a ukazuje skryté poklady. 

Na velký pátek se nepracovalo v sadu a na poli, nesmí se prát prádlo 

(máčelo by se v Ježíšově krvi). 

V tento den si nic nepůjčujte, neprodávejte, ani nikomu nic 

nedarujte. 



 

 

Bílá sobota  

Zdobení vajíček, pletení velikonočních pomlázek z vrbového proutí. 

Pečou se beránci a mazance. Po čtyřiceti dnech konečně končí 

postní období. 

 

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční)  

Nejdůležitější křesťanský svátek-zmrtvýchvstání Ježíše Krista, 

během ranní bohoslužby se světí jídlo. 

 

Velikonoční pondělí – velikonoční koleda, chlapci omlazují děvčata 

pomlázkou z vrbového proutí. Chlapci si vykoledují vajíčka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol pro vás: víš, jaké je datum pro letošní Velikonoční pondělí? 

 



 

Jaká písmena logicky patří na prázdná místa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najděte ke každému zámku správný klíč. Protože je klíčů více, 

některé ještě zbydou. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kousek motýlího křídla chybí. Najděte ten správný dílek, který patří 

na prázdné místo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Zbrašovské aragonitové 

jeskyně leží v malebném údolí 

řeky v lázních Teplicích  

nad Bečvou. Jde o jedinečný 

jeskynní systém evropského 

významu vzniklý současným 

působením atmosférických 

vod a teplých minerálních 

vod vystupujících z velkých 

hloubek ve vápencích.

Unikátní výzdobu tvoří minerál 

aragonit, dále tzv. raftové stalagmity a kulovité sintrové povlaky 

připomínající koblihy. Nejnižší úrovně jeskyní jsou trvale zaplněny 

plynem oxidem uhličitým. Jsou nejteplejšími jeskyněmi v celé České 

republice s celoroční stálou teplotou 14°C. Byly objeveny v roce 1912 

a pro veřejnost zpřístupněny od roku 1926. 

 

Nedaleko jeskyní se 

nachází nejhlubší 

propast České republiky 

"Hranická propast". Její suchá 

část, do níž lze volně 

nahlédnout, má hloubku 69,5 m 

a loňským měřením bylo 

dosaženo od vodní hladiny - 

404 m. Je tedy nejhlubší 

zatopenou propastí na světě. 

Celková hloubka k dnešnímu 

dni je 473,5 m. 

 

 

Úkol pro vás: dokážeš zjistit, ve kterém století se staly Teplice 

                           lázněmi? 

 

 

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Hranicka-propast---nejhlubsi-propast-v-Ceske-repub.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Hranicka-propast---nejhlubsi-propast-v-Ceske-repub.aspx


 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravila Karolína Geroltová, 5. C 

 

 

2. 

a) Sasanka 

b) Konvalinka 

c) Sedmikráska  

1. 

a) Narcis 

b) Krokus 

c) Tulipán  

3. 

a) Krokus 

b) Tulipán 

c) Narcis  

4. 

a) Bledule 

b) Konvalinka 

c) Sněženka  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Lucie Ondrušáková, 4. C 

 



 

Natálie Plevová, 4. C 


