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Pozvánka na Velikonoce 

       Hrad Buchlov 
 

23. 04. 2011 - 25. 04. 2011  
začátek od 10:00 

 
Výstavy kraslic, jarmark, dětská dílna 
zdobení vajíček a perníků, stloukání 

másla, pletení pomlázek atd. 

 
Zámek Kroměříž 

 
25.  4. od 9.00 do 16.00 
Přístupné všechny prohlídkové trasy  

Jaro je tak krásné, 
přímo na skládání básně. 
 
 
 
Voní kvítí, 
slunce svítí. 
Pampelišky zdobí trávu, 
hned vám dají zprávu 
o počátku jaru. 
(L. Skopalíková, 9.tř. ) 

Buchlovice 
 

 

 

25. 04. 2011 začátek od 10:00 
 délka 6 hodin 

 
zámecký areál 
státní zámek 

 

 

Zámek Milotice 
                       23. 4.-25. 4. 2011  

                   Velikonoce na zámku 

výstava věnovaná Velikonocím, jaru a jeho     
obřadům 

 
 
Na jaře se barví pole, 
Jsou to nejhezčí barvy moje. 
Krásné barvy na světě, 
Jsou ty jasně zelené 
( O. Bárta, 9.tř. ) 
 



Exkurze žáků 5. a 6. tříd 
Poznávej se 

 
• Nejvíce legrace jsem si užila, když jsme obtiskovali těla. 
• Nejvíce mě zaujalo osvícení bankovek. 
• Nejvíce legrace jsem si užila, když jsem si měřila sílu. 
• Líbil se mi Petrov a pověsti o něm. 
• Nejvíce legrace jsem si užila, když jsem skládala vnitřnosti lidského těla. 
• Nejvíce mě zaujala černá díra. 
• Nejvíce legrace jsem si užila, když jsme si hráli s elektrickou stavebnicí. 
• Nejvíce mě zaujala čistička bot. 
• Nejvíce mě zaujalo měření síly a pedalo. 
• Líbilo se mi, jak jsme si vyměňovali obličeje. 

 

 
 
 
  Rubikon 

 I v letošním školním roce uspořádala naše 
škola „Rubikon.“ Je to soutěž o zákonech, 
správném rozhodování a také rizicích. Letos 
jsme se jako sedmáci zúčastnili poprvé. Na 
tuto soutěž se musíte pořádně připravit, 
protože to není jen tak. Každá třída si 
vytvořila družstvo, soutěžilo tedy 6 skupin 
(Zelení, Žlutí, Modří, Červení, Oranžoví a 
Bílí ). Soutěž se skládala z pěti částí. Každé 
kolo bylo odděleno legrační písničkou Be 
happy. Naše třída  měla tým Žlutých. 
Vytvořili jsme si hodně plakátů a spolužáci 
nám fandili. V našem týmu byli: Markéta, 
Katka, Růža, Kuba a  Kristina. Byla to pro 

nás premiéra, proto jsme prožívali hroznou trému. V prvním kole jsme neměli štěstí, skončili 
jsme na posledním místě. V druhé části jsme se zlepšili a nejlepší jsme byli ve skládání kostek. 
Nejhorší pro nás bylo třetí kolo, ve které jsme měli vyjádřit vlastní názor na zadané téma. 
V soutěži jsme se umístili na 3. místě. První skončili Červení, družstvo deváťáků, kteří 
postoupili do okresního kola. 
Soutěž byla úžasná a těším se na ni i příští rok. 

Kristina Procházková, 7.A 
 
 

 



Den učitelů – 28. března jsme oslavili předáváním 
usměváčků. 
Nejvíce hlasů získali: 
 

 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
DO-RE-MI 
Dne 10. 4. 2011 v 15 hodin se  v sále kulturního domu v Brankovicích  konala 
pěvecká soutěž. V úvodu zahrála amatérská skupina z Nesovic Zóna 655, potom 
vystupovali soutěžící, žáci naší školy. Celým pořadem  nás prováděla zkušená 
moderátorská  dvojice ve složení Ladislav Knap a Ilona Vašáková. Povzbudit 
mladé talenty přišlo mnoho lidí. O vítězích rozhodli návštěvníci takto: 

 
1. Iveta Horníková ( Srdcotepec ) 
 
2.  Andrea Pištěláková          
     Katka Plačková  ( Spomal ) 
 
3.  Bára Mašková ( Horehronie ) 

 
 

    
    
    

třída vítěz 
1. David Bárta 
2.A Radim Buchta 
2.B Eliška Králíková 
3. Tereza Proniuková 
4. Matěj Škarek 
5. Barbora Kabátníková 
6. Marta Lozrtová 
7.A Kateřina Urbanová 
7.B Patrik Pompa 
8.A Adam Hanák 
8.B K. Křenová, V. Baláš 
9. Michaela Černá 
dospělí Petra Venhudová 



Vybrali jsme pro Vás zajímavé internetové adresyVybrali jsme pro Vás zajímavé internetové adresyVybrali jsme pro Vás zajímavé internetové adresyVybrali jsme pro Vás zajímavé internetové adresy    
 
Chystáte se na výlet? Náměty, tipy, rady, ubytování, kulturní akce. Vše najdete na následující 
adrese 

      www.pametihodnosti.cz  
 
 

Chcete mít e-mail jen na chvíli? Potom vyzkoušejte www.10minutemail.com  a získáte fiktivní 
e-malovou stránku, vytvoření trvá pár vteřin. 
 
 
Potřebujte převést obrázek, video do jiného formátu? V takovém případě využijte 
www.zamzar.com  
 
Trávíte rádi volný čas luštěním? Luštěte sudoku na www.sudokuonline.cz  
 
 

Pranostiky na měsíc duben 
 
 

Březen - za kamna vlezem; duben ještě tam budem. 
 

Sníh dubnový jako mrva pohnojí. 
 

Duben hojný vodou - říjen vínem. 
 

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 
 

V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom. 
 

Čím kvete trní později, tím méně se urodí sena a obilí. 
 

Vaječná pomazánka 

• 6 natvrdo vařených vajec 
• 100 g majonézy 
• 1 lžíce hořčice 
• 2 sladkokyselé okurky nebo 1 salátová 
• sůl 
• pažitka 

Natvrdo uvařená vejce podélně rozkrojíme, vyjmeme žloutky a vložíme je do mísy. Vidli čkou 
žloutky rozdrtíme. Přidáme majonézu, hořčici, sůl a vše rozšleháme na hladkou hmotu. Nakonec 
vmícháme na nudličky nakrájenou okurku. Pomazánku namazanou na krajíci chleba posypeme 
nadrobno pokrájenými bílky a pažitkou. 


