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Milí čtenáři, 

máte v rukou druhé vydání školního časopisu Školník, který pro Vás připravili 

žáci naší školy. V tomto čísle se můžete dočíst o Velikonocích a spoustě věcí 

s nimi spojených, o sportovních soutěžích, kterých se zúčastnila naše škola, o 

školním plese, potrápit mozeček nad kvízem a zasmát se nad vtipy. Všem 

žákům, kteří se na vydání tohoto čísla podíleli, děkuji a přeji vám příjemné 

počtení.                                 

Mgr. Pavla Hrubá 
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Proč se slaví Velikonoce 

Velikonoce jsou nyní nejvýznamnější křesťanský svátek, který je 

oslavou z mrtvých vstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry 

došlo třetího dne po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se událo 

kolem roku 30 nebo 33. 

V užším pojetí se Velikonocemi míní pouze slavnost zmrtvýchvstání 

Páně neboli vzkříšení Krista. 

 

V západní křesťanské tradici neděle zmrtvýchvstání připadá na první 

neděli po prvním jarním úplňku po rovnodennosti, tedy na 

měsíc březen a duben. 

Nejstarším svědectvím o slavení křesťanských Velikonoc může být 

zmínka v listech apoštola Pavla. Nejstaršími mimobiblickými doklady 

jsou pak spory 2. století o datum slavení „Velikonoc“ a spis Peri 

Pascha Melitona ze Sard z 2. století. Slavení Velikonoc se tedy 

v církvi objevilo velmi brzy a již od počátku je významově provázáno 

s židovskou oslavou Pesachu. 

Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. 

Vzhledem k časové blízkosti křesťanských Velikonoc a 

jarní rovnodennosti mají tyto tradice původ v pohanských oslavách 

příchodu jara. Podle etnologie tedy navazují na tradici původně 

pohanskou. 

Autor: Jirka Krahula 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Melito_ze_Sard&action=edit&redlink=1
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Dny před Velikonocemi 

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Letos nás 

čekají již koncem března.  

Víte, jak se nazývají jednotlivé dny před Velikonocemi? 

Škaredá středa – Na škaredou středu by se člověk neměl mračit. Jinak 

by mu to mohlo zůstat natrvalo. (23. 3. 2016) 

Zelený čtvrtek – Na zelený čtvrtek se má jíst zelené jídlo. Takže třeba 

hrachová polévka a špenát. (24. 3. 2016) 

Velký pátek  - Na velký pátek by se neměla obracet hlína, protože byl 

pohřben Ježíš. (25. 3. 2016) 

Bílá sobota – Na bílou sobotu se nekonají žádné obřady ani mše. Je to 

den posledního klapání chlapců. (26. 3. 2016) 

Boží hod velikonoční -  Na boží hod velikonoční (velikonoční neděli) 

se chodilo do kostela nechat si posvětit velikonoční jídlo- mazanec, 

beránka, vajíčka, chleba a víno.(27.3 2016) 

Velikonoční pondělí- Na velikonoční pondělí chodí chlapci a muži 

s pomlázkami. Chodí od domu k domu a šlehají dívky a ženy. Za 

vyšlehání dostávají obarvená vajíčka, které dívky barvily nebo 

malovaly. Když přijde koledník po poledni, dívky ho mohou polít 

vodou.  

Autor: Adélka Šafářová 

Velikonoce v Británii 

Jak slaví Velikonoce Britové? Děti hlavně sportem! Čokoládová 

vajíčka tady přináší velikonoční zajíček, a protože chce, aby si malí 

nezbedové čokoládu zasloužili, ukrývá jim sladkosti na zahradě. 

Úkolem dětí je rozluštit, kde se sladké dobroty ukrývají. 

Autor: Terka Hvižďová 
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Velikonoční beránek 
100g cukru moučka 

1ks bílek          na polevu 

1 lžička citrónové šťávy 

4ks bílku 

240g polohrubé mouky 

200g cukru krupice 

špetek citrónové kůry   těsto na beránka 

1 balíček vanilkového cukru 

1 lžíce citrónové kůry 

2ks vejce 

Postup: 

 Dáme do mísy vejce, žloutky ,citrónovou kůru a šťávu a ušleháme do 

pěny 

 Do pěny přimícháme mouku a troubu předehřejeme na 190°C 

 Formu vytřeme máslem, poté vysypeme moukou, hotové těsto do ní 

nalijeme a formu zaklopíme a pečeme přibližně hodinu 

 Když beránek vyhladne, vyšleháme bílek s moučkovým cukrem a 

citrónovou šťávou 

 Vzniklou polevou beránka potřeme. Mandle použijeme jako oči a lískový 

ořech jako nos 

 Velikonočního beránka ozdobíme mašlí a naaranžujeme na sváteční stůl 

Přejeme dobrou chuť 

 

 

 

                                                                              Autor: Veronika Jílková 

                                                                                                        Ondřej Hrubý 
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Velikonoční mazanec 
110g másla 

1ks vanilkového cukru 

špetka soli 

250ml mléka 

110g cukru krupice 

3ks žloutku 

25g droždí 

500g polohrubé mouky 

Postup: 

 Smícháme všechny ingredience dohromady a zapracujeme 

 Těsto necháme vykynout na teplém místě 

 Poté těsto zpracujeme na bochánek a uděláme ve středu kříž 

 Necháme znovu vykynout 

 Poté potřeme našlehaným vejcem a posypeme mandlemi 

 Pečme asi 20 minut na 180°C 

 Potom pečeme přibližné 25 minut na 120°C 

Přejeme dobrou chuť! 

                                                                                                       Autor: Veronika Jílková 

                                                                                                             Ondřej Hrubý 

Velikonoční vtipy 

Ptá se Pepíček pana faráře: "Je to pravda, velebný pane, že všechny zvony letí o 

Velikonocích do Říma?" 

"Ano, to je pravda." 

"Kurňa, tak to ten náš asi neměl na letenku." 

 

 Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska náhodou Velikonoce?” 

„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?” 

„No, že jsem si vykoledoval pětku...” 

 

Říká obézní dívka kamarádce: "To je fakt naprd, držet dietu. Jediný nášup, který 

si můžu dovolit, je ten od kluků na Velikonoce..." 
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Tatínek se ptá syna: „Jak to, že jsi samá modřina. Prosím tě, kdo tě tak zmlátil?” 

A syn na to: „Ále banda kluků si mě spletla s holkou a nařezali mi.” 

„A to si nemohl utíkat, kluku jedna pitomá!” 

„Nemohl, ono se v lodičkách špatně utíká.” 

Autor: Nela Březinová 

Velikonoční kvíz 

Podle čeho se určí den, kdy nastane Boží Hod velikonoční nebo-li neděle před 

Velikonočním pondělím? 

a) neurčuje se, je každý rok ve stejný den, t.j. 24. dubna 

b) podle toho, kdy je první neděle po prvním jarním úplňku 

c) podle toho, kdy je první středa deštivá 

---------------------------------------------------------------------------- 

Co symbolizuje tzv. ZELENÝ ČTVRTEK? 

a) Ježíš byl na poslední večeři, myje apoštolům nohy, modlí se v Getsemanské 

zahradě a je zajat 

b) Ježíš obědvá se svou matkou a Josefem v Getsemanské zahradě, společně  

navštěvují tetu Alžbětu, kde se setkává s apoštoly  

c) v tento den byl Ježíš ukřižován 

---------------------------------------------------------------------------- 

Co připomíná tzv. VELKÝ PÁTEK? 

a) Ježíšova poslední večeře 

b) proces odsouzení Ježíše, jeho ukřižování a pohřeb 

c) zjevení Ježíše u svého hrobu Máří Magdaléně 

---------------------------------------------------------------------------- 

Odkud pochází název BÍLÁ SOBOTA? 

a) v tento den jsou křtěni novokřtěnci, kteří nosí bílé roucho 

b) protože se v tento den má jíst bílá strava (mléko, bílky, krupicová kaše) 

c) v noci z pátku na sobotu roce 30 n. l. napadl nečekaně sníh 

---------------------------------------------------------------------------- 

Co se stalo na Boží Hod velikonoční (Velikonoční neděle)? 

a) Kristus byl ukřižován 

b) Kristus vstal z mrtvých 

c) Kristus se zjevil u stolu, když probíhala tzv. Poslední večeře Páně 

---------------------------------------------------------------------------- 

Jak dlouho trvá velikonoční doba? 

a) 50 dnů do svátků Seslání Ducha Svatého 

b) od zeleného čtvrtku po Velikonoční pondělí 

c) do konce měsíce, ve kterém byl 1. jarní úplněk 

Autor: Martina Horká 
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Proč tančím na plese? 

Proč tančím na plese? Tančím proto, že musím? Ne! Od šesté třídy chodím na 

ples rád každý rok. Baví mě tančit a přitom si povídat s kamarády. Ale někdy 

nás paní učitelky sprdnou. Že se nesnažíme a tváříme se, jako bychom šli na 

pohřeb. Přitom se snažíme, i když to tak nevypadá. Ale ta dřina žáků a vyřvané 

hlasivky učitelek sklidí na školním plese úspěch. 

Na ples se těším, až nám rodiče a ostatní diváci budou tleskat. Řekl bych, že mě 

to tleskání naplňuje radostí a vím, že jsme za ten půl rok udělali spoustu práce. 

Ale proč netančí ostatní? Myslí si, že jsou borci, nebo něco víc. Přitom nejsou. 

Musíte mít odvahu vstoupit na parket před pár stovek diváků a něco předvést. 

Ty, co netančí na plese, nechápu. Je to úžasný pocit a zážitek vystoupit na 

školním plese. To tleskání, to pískání, to je slast pro mé uši. To si v hlavě 

řeknete:“ To je něco!!“ Něco takového za ten rok mockrát nezažijete. 

Minulý rok byl v naší škole učitel a ten toho, kdo nechodil tančit, každou hodinu 

zkoušel z chemie a fyziky. Ale teď na naší škole není a všichni se nato vybodli. 

Tedy až na pár lidí, kteří chodí a baví je to. 

Letos tančíme na písničky, které jsme nechtěli, ale já si na ně zvykl a teď jsou 

dobré. Výběr písničky je opravdu důležitý. Musí být taková, aby vás bavila a 

aby ladila s kroky. 

Po předtančení dostaneme na plese večeři. Není to žádná pětihvězdičková 

večeře, ale po tom výkonu a po těch nervech to bodne. Ještě nějakou kofolu a 

můžeme se jít bavit. Ale moc dlouho se bavit nebudeme, na řadu jde šerpování. 

Šerpují se deváťáci, ke  kterým  letos patřím i  já. Dostaneme šerpu a někdo nás 

představí publiku. To je další důvod, proč jdu na ples. O půlnoci přijde na řadu 

tombola, kde jsou každý rok skvělé ceny. Po tombole musíme jít domů, ale mně 

se nechce. Bohužel musím. Teď už nezbývá nic jiného, než si vzít bundu a jít 

domů. 

 

Autor: Tonda Mazuch 
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Školní ples 

Letošní školní ples se opravdu vydařil. Přišlo mnoho lidí a sál byl naplnění až ke 

stropu. Na školním plese letos vystoupili i malé děti z tanečního kroužku. Jejich 

vystoupení ohromilo hodně diváků. Dále vystoupili žáci 2.stupně ZŠ Hrabišín. 

Ti si připravili taneční vystoupení a vydali ze sebe všechno. Toto vystoupení 

zvedlo ze židlí snad všechny diváky v sále. Po vystoupení žáků ZŠ Hrabišín 

bylo na řadě šerpování.  Šerpovali se žáci 9. třídy, kteří letos vycházejí ze školy. 

Držme jim palce. Krátce po šerpování vystoupila dívčí skupina Diamond Dance, 

která sklidila opravdu velký potlesk. Po vystoupení Diamond Dance byla dlouhá 

pauza, ve které se zpívalo a tančilo. Celý sál byl zaplněný tančícími lidmi. Na 

plese byly i obchůdky, bar a peklo, kam dospělí chodili pro tvrdý alkohol. 

Krátce po půlnoci proběhla tombola, která byla opravdu bohatá a velká. Hrálo se 

o cenné věci. Vyhrát mohl každý, ale někomu se poštěstilo a někomu zase ne. 

Po tombole žáci ZŠ Hrabišín museli jít domů, ale zábava pokračovala dál. 

Autor: Tonda Mazuch 
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Sport na škole 

Florbalový turnaj 

V pátek 4. 3. jsme se zúčastnili florbalového turnaje obcí, 

který pořádal Šumperský venkov v Rapotíně. Celkem tam 

bylo 11 týmů. Za naši školu jsme byly 2 týmy -  Hrabišín a 

Dlouhomilov. Hrabišínský tým ve složení: Ondra Stratil, 

Tonda Mazuch, Vítek Křepelka, Richard křepelka, Adéla 

Mazuchová, Ondra Jírů a tým Dlouhomilova: Petr Foltýn, 

Veronika Jílková, Štěpán Straka, Vladimír Los, Adam Jílek, 

Aneta Mynářová a Jiří Krahula. Hráli jsme s nadšením. 

Hrabišín skončil na 5. místě a Dlouhomilov na 8. místě. 

Autor: Vladimír Los 

Vybíjená dívky 

12 dívek pod vedením paní učitelky Lenky Crhonkové se 

zúčastnilo dívčí vybíjené. Vybíjená se konala 3. 3. 2016 na 3. 

ZŠ v Šumperku. Bylo to okrskové kolo. Hrály jsme tři zápasy. 

První zápas jsme hrály s Hluchákem, který jsme porazily 8:2. 

Druhý zápas jsme hrály s Bludovem, který jsme porazily 6:3. 

Třetí zápas jsme hrály s Libinou, kterou jsme porazily 4:1. A 

v tom třetím zápase se nám stal úraz. Díky našemu vítězství 

jsme postoupily do okresního kola, které se koná 17.3. 2016. 

Autor: Terka Hvižďová 

Kája Hrubá 
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Vybíjená 17. 3. 2016 

Ve čtvrtek 17. 3. jsme jely na okresní kolo dívek ve vybíjené do 

Šumperka na 6. základní školu. Byly tam čtyři družstva: Ruda nad 

Moravou, Zábřeh Boženy Němcové, Hrabišín a škola, co to 

pořádá, 6. ZŠ Šumperk. Před zahájením hry jsme měly 15 min. 

pauzu. A byl nástup. Trenér nám vysvětloval pravidla a zahájil hru. 

První utkání bylo Ruda proti Šumperku a Šumperk prohrál nad 

Rudou. Druhé utkání jsme hrály se Zábřehem a hrály jsme dva 

poločasy. Musely jsme prodloužit hru o 3,5 minuty. To se také 

vyrovnalo, a tak rozhodčí vyhlásil „ náhlou smrt“. A Zábřeh nás 

obehrál a vybily jednu z hráček. Třetí utkání hrál Zábřeh proti 

Šumperku a Šumperk zvítězil. Čtvrté utkání jsme hrály my a Ruda, 

a to jsme projely na celé čáře. Ale my jsme si z toho nic nedělaly. 

V pátém utkání jsme hrály zase se Šumperkem a ten nás nakonec 

dostal. A poslední utkání hrála Ruda proti Zábřehu. A co si 

myslíte, kdo vyhrál? NO RUDA PŘECE.  

Tak a celkové pořadí je:  1. místo Ruda nad Moravou             

                                                   2. místo 6.ZŠ Šumperk 

                                                   3. místo Zábřeh B. N. 

                                                   4. místo HRABIŠÍN 

Byla to super hra a naučily jsme se správně hrát!! 

 
     Autor: Nela Březinová 
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Rozhovor 

Natálie Navrátilová 

Já: Odkud jste k nám přišla? 

P. uč. Navrátilová: Přišla jsem z mateřské dovolené a učila angličtinu ve 

firmách. Před tím na Mlýnské v Mohelnici 

Já: Jak se vám tu líbí? 

P. uč. Navrátilová: Moc. Na 1. Stupni učím češtinu a angličtinu. Na 2. stupni 

výtvarku, ale chtěla bych tam mít i angličtinu. 

Já: Jak to tu na vás působí? 

P. uč. Navrátilová: Malá příjemná škola. Žáci milí a bezproblémoví a pracuje 

se mi s nimi moc dobře. 

Já: Rozumíte si tu s ostatními? 

P. uč. Navrátilová: Všichni kolegové jsou vstřícní a hodní. Dohromady jsme 

skvělý pedagogický kolektiv. Osvědčený pan ředitel, zástupce a pan školník. 

Já: Těšíte se do školy? 

P. uč. Navrátilová: No samozdřejmě… 

Já: Jak na vás působí děti? 

P. uč. Navrátilová: No, učím na 1. stupni a tam jsou velice hodní.  

Já: Chutnají vám obědy? Co byste chtěla zlepšit? 

P. uč. Navrátilová: My s panem zástupcem sníme vše, ale strava je nevyvážená. 

Někdy polévky přesolené. 

Já: Budete tu chtít pracovat i příští rok? 

P. uč. Navrátilová: No, jestli bude chtít i pan ředitel a pan zástupce, tak určitě! 

Já: Děkuji za rozhovor. 

Autor: Veronika Jílková 

Vladimír Los 
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SEKVOJ VŽDYZELENÁ 

JÁ: Ahoj, chtěla bych se tě zeptat na pár věcí. Máš čas? 

SEKVOJ: Ahoj, ano, čas mám, na staré kořeny nikam nespěchám. 

JÁ: Kolik ti je? Jak dlouho se sekvoje dožívají? 

SEKVOJ:  Ani se neptej, už je mi dobrých 2150 let. 

My sekvoje se dožíváme až 2200let. 

JÁ: Tak to je vysoký věk. Co takhle dlouho děláte na světě? 

SEKVOJ: Někdy mě to hodně deptá. Už několikrát jsem chtěl 

skoncovat se životem, ale bohužel mám až 120 centimetrovou 

tloušťku kůry nebo jak já říkám borky. Proto jsem ani neuhořel. Pokus 

utopit se, se nezdařil. Proto jsem pořád tady, děvenko. 

JÁ: To muselo být zajímavé být v hořícím lese. Jaké to bylo? 

SEKVOJ: Ano, bylo to svým způsobem zajímavé, ale bál jsem se o 

své děti. 

JÁ: Vy máte děti???????????? 

SEKVOJ: Ano, to by ses divila. Mám dva syny a tři dcery. Jeden můj 

syn je nejvyšší sekvoj a jmenuje se Hyperion. Měří 115,5 metru -  je o 

dvacet metrů vyšší než já. 

JÁ: Děkuji za vaši ochotu, užívejte si život  možná se ještě uvidíme. 

Autor: Adélka Šafářová 
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ZŠ Hrabišín vyhlašuje 

Fotosoutěž 

na téma 

‘‘JARO A VELIKONOCE‘‘ 

 

 

 

 

 

        Autor: Vladimír Los 
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Soutěž pro školáky 

Elektrárna Dlouhé stráně vyhlásila soutěž pro školy. Žáci mají navrhnout 

maskota přečerpávací stanice Dlouhé stráně a můžou vyhrát tablet nebo výlet 

pro celou třídu. 

,,Několik turistů kteří kolem nádrží procházeli brzy ráno nebo k večeru vidělo 

pod vodou stíny, které se nepodobaly žádné rybě ani ponorce. Vědci nevyloučili, 

že v nádrži může žít záhadný živočich podobný Lochnesce ze skotského jezera 

Loch Ness“. 

Jak má maskot vypadat: 

 Je milý nebo se podobá příšeře? 

 Co celý den dělá? 

 Žije sám nebo ve skupině? 

 Jak se jmenuje? 

 Co jí? 

 

 
 

Náš tým časopisu 

Vladimír Los       Antonín Mazuch 

Ondřej Hrubý       Nela Březinová 

Jiří Krahula        Tereza Hvižďová 

Adéla Šafářová       Veronika Jílková 

Karolína Hrubá       Martina Horká 

       

 

Mgr. Pavla Hrubá 
 

Přejeme Vám krásné a veselé velikonoční svátky 

plné sluníčka.  

 

Tým školního časopisu 


