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Jak se plete pomlázka 

 
Potřebujeme alespoň 1 m dlouhé proutky a provázek na zavázání a také ostrý nůž. 

Svázané pruty rozdělte na dva po čtyřech. Roztáhněte je tak, abyste je měli v dlaních 

přehledně rozložené: v každé dlani jsou čtyři proutky a začínáte plést. Když skončíte 

s pletením, spojte k sobě proutky z levé i pravé ruky. Vložte mezi ně kratší (devátý) 

proutek, z kterého vytvoříte rukojeť. 

 

Vařím si oběd 

Míchaná vajíčka se dají připravovat na různé způsoby každý způsob má jinou konzi-

stenci a jinou chuť. My budeme připravovat prvně takzvaná rychlá míchaná vajíčka. 

Jako první si rozehřejeme pánev a poté vhodíme na pánev máslo nebo nalijeme olej. 

Mezitím, než se nám rozehřeje pánev, tak si do skleničky přichystáme a rozšleháme 

vajíčka, přidáme sůl nebo můžeme taky nasekanou petrželku a vše důkladně 

promícháme. Popřípadě jestli budeme dělat se šunkou, tak na másle osmažíme 

kousky šunky, zalijeme vejci a na mírném stupni teploty stále mícháme. Když jsou 

vejce skoro hotová, můžeme již servírovat na jídelní stůl. 

Jako další variantou míchaných vajíček jsou „krémová míchaná vajíčka“. Příprava 

krémových míchaných vajec je poměrně skoro stejná jako u normálních míchaných 

vajec. Vajíčka si rozklepneme předem do skleničky přidáme do nich smetanu a dů-

kladně to vše metličkou promícháme. Pánev vytřeme přepuštěným máslem a na 

mírném stupni pánev zahřejeme. Jako další do pánve rozlijeme vaječnou směs a o-

patrně vajíčka budeme míchat po dobu asi tří minut. Mezitím si nakrájíme máslo na 

opravdu malinké kostičky. Máselné kostičky dále vhodíme do vaječné směsi a dále 

budeme zase míchat po dobu jedné až jedné a půl minuty. No, a vlastně máme 

hotovo a můžete přendat na talíř.  

Jako další pokrm k míchaným vajíčkům budeme dělat topinky. Topinky můžeme 

smažit jak na oleji, tak i na sádle, ale můžeme i na sucho. My je budeme dělat na 

másle, jsou jednoduché a přesto výborné. Na přípravu topinek by se měl používat 

spíše starší chléb, protože čerstvý chléb nasává více tuku než starý. Jako další si 

nahřejeme pánev, vhodíme na ní máslo a necháme rozehřát máslo tak, aby bylo 

rozpuštěné. Až bude pánev a máslo rozehřáté, tak do ní vložíme plátky chlebu a do 

červena opečeme obě strany chlebu. Až budou hotovy, tak je vyjmeme a necháme je 

okapat od tuku, pak už stačí jen osolit, potřít česnekem a můžeme servírovat. 
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Na přípravu zeleného čaje budeme potřebovat asi 4 gramy sypaného zeleného čaje, 

dá se říct, že na jeden hrnek čaje stačí zarovnaná kávová lžička. Čaj by se neměl  

zalévat přímo vroucí vodou, ale mělo by se chvíli 

počkat, než voda vychladne, je to z důvodu toho, že to 

znehodnotí tu chuť čaje. Zelený čaj budeme zalévat 

vodou o teplotě 80 °C. Čaj budeme louhovat od 30 

sekund až po několik minut, ale to záleží na druhu 

čaje. Během louhování by mělo být zakryto víko 

hrnečku, to proto, aby se zachovalo aroma čaje. Až bude čaj vylouhovaný, tak 

můžeme nachystat šálek, do kterého vlijeme připravený čaj. Jiří 

 

Agentura Nols informuje 

 

Tentokrát jsme si nechali provést nějaký ten průzkum o Velikonocích, o výsledky se 

s vámi podělíme. 

Zastoupení účastníků podle ročníků 
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Ano, je to chyták – jsme doma sice tři dny navíc, ale 2 z toho jsou sváteční (byli 

bychom doma i bez prázdnin). Tři respondenti uvedli správně. 

 

4. jaké znáš velikonoční obyčeje 

• hrkání 

• koledování, svěcení kočiček, pletení pomlázky, hrkání, barvení vajíček, pečení 

mazanců a beránků, básničky, polévání vodou... 

• zdobení vajíček, pletení pomlázek, pečení perníčků, ... 

• pomlázka, hrkání, pečení beránka a mazance, malování vajíček 

• koledy 

• pečení Velikonočního beránka, barvení vajíček, vrkání, pomlázka, pečení Jidášů 

• malování vajíček, hrkání 

• malování vajíček, hrkání, koledování o vajíčka, půst  

 
• hrkání, pomlázka, malování vajec, pečení beránků 

• malování vajíček  

• koledování, barvení vajec, pečení beránka. 

• koledováni o vajíčka, barvení vajíček, pečení beránka a mazance 

• malovaní vajíček 

 

5. co znamená pořekadlo "Zahučí-li v dubnu hrom, nebojí se mrazu strom." 

 Netuším. 

 Když bude v dubnu pršet, strom bude mít dobrou úrodu. 

 Nevím. 

 Když je v dubnu bouřka, tak nemrzne. 

 Už nebude mráz. 

 Že když v dubnu prší, tak už nebude mráz. 

 Znamená to, že když je hrom, tak bývá bouřka, takže se oteplí a většinou 

nemrzne. 

 Po bouřce už nebývá mráz, takže stromy začnou kvést. 

 Už nepřijdou mrazy. 

 Nevím. 

 Nebude žádná úroda.  

 Znamená to, že už dál nebude mrznout 

 Když už je bouřka bude jen hezky a nebude mráz. 

 Že už nebude zima. 
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Špatný den 

Jednoho letního dne, jsem měla divný pocit a špatné sny, které mi nedaly spát. 

Ráno jsem se probudila, tou dobou jsem byla už doma sama, slezla jsem z postele 

a šla si umýt obličej. Když jsem vešla do koupelny a chtěla si rozsvítit světlo, zjistila 

jsem, že nám nefunguje proud, protože byla nad ránem silná bouře. 

Takže jsem si musela svítit baterkou na mobilu, nebylo mi příjemné stát v komplet- 

ní tmě. 

Umyla jsem si obličej a vyčistila si zuby, šla jsem se nasnídat, otevřela jsem ledničku 

a v tu chvíli na zemi přistálo mléko, které nebylo zavřené. 

Rozespalá a naštvaná jsem uklízela tu pohromu, co způsobilo vylité mléko. 

Když jsem konečně snídala, všimla jsem si nové zprávy na mém mobilu, byla od mojí 

mamky, ve zprávě stálo, že se zpozdí v práci a přijde o hodinu déle. 

Tak to budu muset vydržet sama, pomyslela jsem si. 

O pár hodin déle, byl čas oběda a volala mi moje babička, která se mi sama nabídla 

že mi koupí pizzu. Souhlasila jsem s ní a byla nadšená že ji zase uvidím. Když přišla, 

zavolala na mě do pokoje, já se celá nadšená rozeběhla 

za ní dolů do obýváku. 

Po schodech jsem běžela, což byla chyba. 

Zhruba v polovině poschodí se mi zamotala hlava a já 

spadla tak nešikovně, že jsem si sedla celou vahou 

levou nohu. 

Babička celá v šoku za mnou přiběhla a byla ihned pohotová a pomohla mi se posa-

dit na pohovku, nohu mi obvázala šátkem namočeném v octě, aby zmírnila otok. 

Potom volala mamce a říkala ji všechno, co se za těch pár minut stalo, mamka pro 

mě přijela a spolu s babičkou mi pomáhaly ze schodů. 

Hned se jelo do Jindřichova Hradce do nemocnice. 

Do nemocnice jsem šla už sama, na berlích jsem se pomalu 

přehupovala.  

Chvíli jsme čekali v čekárně, když nás zavolali do ordinace, 

doktor mi už u dveří řekl, že domů po svých nepůjdu, a poslal 

mamku pro vozíček, tahle věta mnou otřásla, protože jsem si přála, 

abych ten kotník měla v nejlepším případě jen naražen. 

Doktor mě poslal na rentgen, kde udělali několik snímků mého 

kotníku. 

Po pár minutách jsme šli zpátky do ordinace, kde si pan doktor 

prohlížel snímky. 

Řekl mi, že jsem měla štěstí v neštěstí a že můžu být ráda za zlomeninu vnitřního 

kotníku, protože kdybych si zlomila vnější kotník, tak musím na operaci. 

Až do dneška jsem ráda za to, jak to dopadlo, a za to, že moje babička byla se mnou 

ten den doma, sama bych to nezvládla. 

Gabriela A. 
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Čarodějnice – máj(ka) 

Čarodějnice 

Hranice se zapalovala v osm hodin večer, ale lidé se scházeli i dříve. 

Scházeli se také proto, aby stihli průvod mažoretek. 

Stavba Májky 

Máj se staví odpoledne před zapálením hranice s čarodějnicí. 

U nás ji stavěli místní hasiči. Gabriela 

 

Májka se zdobila ve stejný den, jako se stavěla. Je ozdobena 

krepovým papírem. většinou je to smrk a staví se ručně přes 

takové „háky”.  

Já jsem čarodějnici nevytvářela a ani jsem u ohně nebyla. 

Karolína 

 

Letošní čarodějnice byly poněkud neobvyklé, protože když se 

zapálila hromada věcí na stráži u lesa, tak začalo hořet. Někteří 

lidi z naší vesnice to přijeli rychle uhasit. Naštěstí oheň uhasili 

a vše už bylo v pořádku. Poté jsme si opekli buřty a zbytek 

večera jsme si moc užili. Druhý den se u nás na vesnici stavěla 

májka, tak jako každý rok. Májku u nás staví chlapi a větve 

zdobí většinou dívky. Májka je vždy postavena na návsi, kde je 

na ní pěkně vidět. Zhruba po týdnu se pak májka skátí. Hana 

 

Májka je strom bez kůry a je ozdoben stužkami. Staví ji muži 

z vesnice. 

Čarodějnice se u nás jen zapálí. Někdo to hlídá, aby nezačal 

hořet les a ostatní většinou odejdou. Natálie 

 

U stavění májky jsem nebyl, ale očividně se postavila dobře. Stojí za školou, sice 

trochu nakřivo, ale stojí a bude tam pravděpodobně stát do 31. května. 

Hranice na čarodějnici se staví celý rok, staví se z dřevěného odpadu jako třeba 

nábytek, stromky, keře a kmeny. Čarodějnice se u nás skutečně pálí, ale jenom v po-

době látkového panáka. Petr 

 

U nás se májka staví ve 12.00. Ale ráno okolo 9.00 se jede do lesa pro smrk. Pak se 

smrk zbaví kůry, ale vršek se nechá a na vršek holky namotají krepák. Pak se 

zvedne a dá do připraveného stojanu.  

Čarodějnice u nás pálí vždy na stejném miste. Občané tam celoročně vozí dřevo 

a slámu na hromadu. A já a mí kamarádi den předem vyrábíme čarodějnici. A další 

den tak okolo 20.00 jdeme s kamarádem dát na hromadu čarodějnici. Když ji tam 

dáme a slezeme dolů, rodiče nám dají zapalovač, ať podpálíme, když už je tma, tak 

si jdeme zahrát na schovku a v 2.00 jdeme domů a spát. Martin 
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Den před stavění májky se musela ozdobit. Zdobili to hlavně děti a dospělí. U zdobe-

ní ani stavění jsem nebyla, ale z našeho balkonu šla docela dobře vidět. Tento rok 

byla menší než ten minulý – vůbec mi to nevadí. Nahoře májky byl věnec a pár papí-

rových krepáků. Jako malá si pamatuji, že byla stavěna u zastávky, po čase se zača-

la stavět za školou, kde obvykle běháme kolečka, když máme tělocvik. Nikdo se 

nezranil, ani nic vážného se nestalo. 

Jinak by celá vesnice věděla, protože 

by to někdo rozkecal. Víc toho napsat 

nemůžu, protože dále nevím, jak to 

probíhalo.  

Jako skoro každý rok, tak i tento byl 

průvod. Nešla jsem s ním, protože tam 

bylo na mě až moc lidí. Když jsem 

došla k té obří hromádce, už hořela. 

Lidé se tam celkem bavili. Maminky 

měly strach o jejich děti, že třeba skočí 

nebo půjdou moc blízko k ohni. Občerstvení tam také bylo, sice jen buřty a chleba, 

ale i tak si někteří pochutnali – samozřejmě i nějaké pití. Asi skoro o půlnoci začali 

házet hořícím koštětem. To už většina byla doma nebo odcházeli. Tereza 

 

Jako každý rok se koná stavění máje a pálení čarodějnic. Na čarodějnice se vozí 

staré dřevo, větve a roztrhané kartonové krabice, asi tak od začátku jara. Ještě den 

před tím děláme čarodějnici, abychom dodrželi tradici. Další den místní chlapi 

připraví májku a maminky s dětmi ji ozdobí. Pak přijede zvedač a zvedne ji. My tomu 

rádoby malému bagříku říkáme „bobík”. Potom se jde nahoru za ves a slavnostně se 

zapálí hranice s čarodějnicí. Veronika 

 

S mojí sestrou jsme jely do Písečné a tam jsme byly s kamarády a pak jsme všichni 

viděli, jak staví máj. Bylo tam hodně lidi – mužů, myslela jsem, že to spadne, ale 

věřila jsem, že to dají, a pak začínaly čarodějnice. S Julkou jsme šli na nějakou akci, 

kde jsme potom něco dostali jako za odměnu. Já jsem nevyhrála, ale vím, že to byla 

zábava, soutěžilo se v hledaní pavouků a hadů, ale nemůže vyhrát každý, ale ráda 

jsem se toho ujala. Ještě jsem tam potkala známé, tak jsem si s nimi popovídala. 

Čarodějnice se mi líbily, byl to fajn večer. Šarlota 

 

Májku jsme letos nestavěli, protože v našich lesech se zrovna kácelo. Čarodějnice 

jsme pálili i s loutkou čarodějnice, kterou jsme udělali ze starých hadrů a slámy. Kopa 

se zapaluje pochodní.  Ilona 

 

Májku u nás na vesnici staví hasiči, staví se na návsi a je dlouhá asi tak 25 m. Jako 

strom vybrali smrk a je hezky ozdobená. Májku kácí 31. května. Stejně jako 

čarodějnice i májku dělají hasiči. Jirka 
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Harry Potter a kámen mudrců 

Příběh vypráví o malém čaroději, který přišel o rodiče kvůli nejsilnějšímu černokněž-

níkovi Lorda Voldemorta. Jmenuje se Harry James Potter. Je mu 11 let. Má krátké 

hnědé vlasy a hnědé oči. Nosí kulaté brýle a na čele má jizvu ve tvaru blesku. Žije 

u tety a strýce, kteří ho nemají rádi obzvlášť jejich syn. 

Příběh začíná tím, že Harrymu dorazí pošta, ale jeho 

strýc mu ji zakáže otevřít, protože ví, co se v dopisu píše. 

Po několika doručených dopisů se rodina zkusí 

odstěhovat pryč. Na Harryho jedenácté narozeniny se rozrazí 

dveře a do domu vstoupí Hagrid, popřeje Harrymu a řekne 

mu, že je čaroděj a že bude studovat ve škole čar a kouzel 

v Bradavicích. Strýc a teta odmítají, aby Harry studoval v Bradavicích. Harry řekne, 

ať o tom nerozhodují a odešel s Hagridem.  

Pak jdou společně do Příčné ulice. Prvně šli do banky, kde vybrali peníze a Hagrid 

vzal balíček důležitý pro Bradavice. Poté kupovali věci pro kouzelníky. Potom Hagrid 

doprovodil Harryho na vlakové nádraží 9 ¾. 

Když nastoupí do vlaku, potká studenty Bradavic Rona a Hermionu, se kterýma se 

hned seznámí. Když dorazili do školy, tak ve velké síni moudrý klobouk vybíral, v ja-

ké ze čtyř koleji budou studovat: Nebelvír, Zmijozel, Havraspár nebo Mrzimor. 

Moudrý klobouk Harrymu určí Zmijozel, ale Harry prosí, aby byl v Nebelvíru. Po urče-

ní se všichni žáci přemístí na svoje pokoje. Po pár dnech si začne všímat divných vě-

cí, co se na škole dějí. Společně s Ronem a Hermionou začnou po škole pátrat, co 

se může dít. Omylem vstoupí do místnosti s velkým tříhlavým psem, který sedí na 

padajících dveřích. Utečou z místnosti a běží se zeptat Hagrida, co to znamená. Kte-

rý se omylem prořekne o kameni mudrců, který je důležitý pro ředitele školy Albuse 

Percivala Wulfrica Briana Brumbála. 

Poté se jdou podívat do knihovny, aby si o tom něco přečetli, ale nic nenašli. Na Vá-

noce všichni kromě Harryho a Rona odjeli na prázdniny. Po prázdninách se jdou opět 

zeptat Hagrida a ten jim prořekne něco o Nikolasi Flamelovi a že přes tříhlavého psa 

se dá projít, když mu zahrajou na harfu. Znovu jdou hledat do knihovny, ale tentokrát 

najdou že Nikolas Flamel vytvořil kámen mudrců a díky němu je v podstatě nesmrtel-

ný. Ten den v noci se zkusí proplížit přes psa, ale všimnou si, že harfa už hraje, tak-

že ví, že už se někdo pokusil ukrást kámen mudrců. 

Skočili do padajících dveří, kde je chytla rostlina, která je chtěla zabít, čím víc se 

bránili, Hermiona jim poradila, ať se uklidní. Rostlina je pustila, další zkouška bylo 

létání, kde zazářil Harry, chytil klíč a mohli jít dál. Za dveřmi byly obrovské 

kouzelnické šachy, které vyhrál Ron, ale zranil se u nich, takže dál musel pokračovat 

Harry sám, protože Hermiona ošetřila Rona.  

Harry vstoupil do poslední místnosti, kde stál učitel černé magie. Který si sundal 

turban a na něm byl Lord Voldemort, který se chtěl zmocnit kamene mudrců, aby 

mohl žít sám, a ne na člověku jako parazit. Harry přemohl Voldemorta tím, že se za 

něj obětovali jeho rodiče. A tak prozatím Harryho dobrodružství končí. Ilona 
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Můj volný čas a koníčky 

 

Mezi mé zájmy patří už od čtyř let jízda na čtyřkolce. Moje čtyřkolka je značky TGM. 

Také mám ráda aerobic, na který jsme dříve chodila ve škole a vrátila jsme se k ně-

mu loni. Hodně jezdím na kole. Nejraději jezdím do přírody, je tam taková uklidňující 

atmosféra. Hudba je taky fajn, bez hudby neudělám ani krok. Vlastním zakrslého 

králíka a péče o něj mi zabere opravdu hodně času. Je to totiž dlouhosrstý králík. Na 

dvoře nám běhají tři psi, se kterými trávím čas. Máme dvě feny, je to rasa německé-

ho ovčáka. Starší se jmenuje Ruby, je mu 6 let a máme ho z útulku. Jackie je půlroč-

ní čistokrevná fena s papíry. Poslední pes se jmenuje Šmudla, je mu 11 let a je to 

kříženec pudla. Adéla 

 

Co očekává pátý ročník od II. stupně? 

Na co se těší, na co ne, čeho se obávají a jaká mají očekávání?  Něco málo od nich, 

s čím se nám svěřili.  

Na co se těšíme… 

Samozřejmě na to, že budeme moci být o přestávkách na mobilu a že zde nebudou 

žádné malé děti, když my už jsme tak velcí. Dále na nové kamarády a paní učitelky. 

Na svou vlastní třídu a nové předměty. Na své starší sourozence. Na to, že budeme 

chodit do obchodu.  

Na co se netěšíme… 

Určitě na to, že nám k dosažení třídy přibude 

dalších 30 schodů. Na těžší učivo. Dále pak na 

to, že zde budeme nejmladšími.  Na to, že 

budeme sedět po jednom.  

Z čeho máme obavu... 

Z toho, že za jednu chybu už bude dvojka, dlou-

hých zápisů, z pana zástupce Zemana, ze špat-

ných známek, přísnějšího známkování, staršího 

otravného bratra, náročného tělocviku, fyziky 

a toho, že nás budou buzerovat starší ročníky, 

protože zde budeme nejmladší.  

Jaká jsou naše očekávání... 

Že se toho hodně naučím, že se zde budu cítit lépe a s více lidmi si popovídám, že 

za mnou bude chodit má straší sestra, že se zde snad neřve a neběhá po chodbě. 

Dále očekáváme těžší tašku, horší známky a více učení. Očekávám, že tam bude 

sranda, ale nebude jí tam moc, bude jí tam tak akorát. 

Vaši páťáci 



 

 

 


