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           VELIKONOČNÍ ZVYKY VE SVĚTĚ 

Velikonoce jsou tradičním křesťanským svátkem, který symbolizuje příchod jara, 

období plodnosti a pučící přírody. Křesťané si během nich připomínají zmrtvýchvstání 

ukřižovaného Ježíše Krista. Ale věděli jste, že ne všude mají takové zvyky jako my? A 

tak vám teď ukážeme pár zvyků z ciziny.                                                                                                                                                                                                                      

 

V Anglii pořádají hon na vajíčka: 

Jediná vajíčka, na která můžete v Anglii narazit, jsou ta čokoládová. Malé děti navíc 

věří, že vajíčka nosí zajíc, beránka si 

Angličané s Velikonocemi téměř nespojují. 

Nejoblíbenější velikonoční tradicí je hon na 

vajíčka, která se poschovávají po domě nebo 

v zahradě a všichni členové rodiny je hledají. 

Kdo vajíčko najde, může ho sníst. Kdo dřív 

najde, může sníst víc čokolády. Tato tradice 

se dodržuje nejen v Anglii, ale i v Austrálii 

nebo USA. Někteří Angličané navíc právě o Velikonocích pouští papírové draky. 

 

Na Filipínách se nechávají lidé ukřižovat: 

:Na Velký pátek, kdy se připomíná ukřižování Ježíše Krista, se řada lidí na Filipínách 

převtělí do role mučedníků a nechává se před zraky početného publika přibít ke kříži. 

Obřad vykoupení z vlastních hříchů se 

odehrává naprosto reálně, nic není 

předstírané. Lidé na kříži se nechávají 

dobrovolně bičovat řemeny, do dlaní jsou 

jim zatlučeny hřebíky a jejich bolestný 

nářek přenáší k početnému publiku 

mikrofon připevněný na obličeji. 

Církev proti této rekonstrukci Kristova 

utrpení nijak nezasahuje, podivná velikonoční tradice proto rok od roku získává na 

popularitě. 

 

Z Francie do Říma a zase zpátky: 

Ve Francii se říká, že na Velký pátek všechny zvony odletí do Říma, nesouc sebou 

zármutek z Kristova ukřižování. V Římě jsou požehnány a vrací se zpátky se spoustou 

čokoládových dobrot a vajíček pro děti. Ty je pak v neděli v zahradách sbírají. Na 

znamení této tradice ve Francii od Velkého pátku do Velikonoční neděle nezvoní 

kostelní zvony. Rodinnou tradicí je také válení vajíček z mírného svahu. Ty, které 

„přežijí“, symbolizují kameny odvalené z Kristovy hrobky.  

 

https://www.living.cz/tip-na-velikonocni-dekorace/
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Norové o Velikonocích rádi tipují vraha: 

Norové o Velikonocích v supermarketech doslova vybílí regály s čokoládou. Ti 

aktivnější se poté vydají s lyžemi nebo 

běžkami do hor, zbytek se usadí do křesla ve 

společnosti kvalitní detektivky. 

Tradiční velikonoční záliba v detektivních 

příhodách se podobá české konzumaci 

záplavy pohádek během vánočních svátků. 

Kriminální historky vysílá televize, objevují se 

na pokračování v novinách i na internetových 

serverech. Do řešení zápletky se mohou 

zapojit i samotní čtenáři. 

Mexičané mlátí holí do Jidáše: 

V Mexiku můžete o Velikonocích spatřit podobné procesí jako na Filipínách, ovšem s 

jedním zásadním rozdílem: všechno je 

jen "jako“. 

V průvodu jsou lidé většinou bosí, věří, 

že mohou smýt své vlastní hříchy, na 

svých bedrech vláčí dřevěné kříže, modlí 

se a lamentují. V předvečer Velikonoc po 

setmění vyrazí davy lidí do ulic, s sebou 

nesou obrázky nebo papírové krabice s 

bonbony, které mají symbolizovat 

zrádného Jidáše. Ty potom zavěšují na 

provazu a mlátí do nich holí, dokud se krabice se sladkostmi neprotrhne. Večer je pak 

většinou korunován douškem kvalitní tequily. 

Španělské průvody v maskách Ku Klux Klanu: 

Ve Španělsku jsou Velikonoce označovány jako tzv. Svatý týden mezi Květnou nedělí a 

Velikonoční nedělí. Téměř všechna 

španělská města v tu dobu křižují početná 

procesí lidí (bratrstev) zahalených v 

jednobarevných pláštích. Tváře mají 

zakryté vysokou špičatou kuklou ve tvaru 

kornoutu. Tento tvar kápě má 

symbolizovat přiblížení se nebi, tedy 

místu, kde dochází ke spasení. V rukou 

obvykle drží postříbřené hole či dlouhé 

zapálené svíce. Při pohledu na tyto masky 

se kromě velikonočního zvyku ale vybaví také rasistická organizace Ku Klux Klan. 

  Takže nakonec si musíme přiznat, že naše šlehání pomlázkou vypadá úplně 

nevinně...                                                                                                        Filip Skalník 

http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/zahranici/ku-klux-klan-se-vraci-urady-v-usa-povolily-rasisticke-organizaci-shromazdeni.html


                         EKOLOGIE LETEM SVĚTEM 

 
Ve čtvrtek 8. 3. 2018 proběhl na 2. stupni naší školy projektový den Ekologie „letem 
světem,“ tentokrát na téma Ekosystémy světa. 
Jednotlivé třídy si vybíraly z nabídky, nakonec byla v jednotlivých třídách představena tato 
témata: 
Tropické oblasti (fauna, flóra, prostředí…) 
Moře a oceány 
Tundry a polární oblasti 
Chráněná území a národní parky světa 
Živá planeta (hory, velehory, sopky, zemětřesení….) 
 
V žádném z uvedených ekosystémů nechyběly soutěže, doplňovačky ani například 
prezentace a různé knihy nebo časopisy. 
Prezentující žáci se vesměs velice dobře vypořádali s představováním svých témat. V každé 
třídě však rozhodně zaujala i výzdoba, pomůcky a občas i kostýmy. 
Děti si opět vyzkoušely, jaké to je, když jsou v roli učitele a mají ostatní žáky zaujmout. 
Podle reakcí ostatních žáků se jim to převážně dařilo. 
Všichni se již nyní těší na příští rok, kdy budou vypsána opět nová témata. 
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                                  HRY A KLAMY 

Ve středu 21. března se žáci 7. tříd doplněni o členy robotického kroužku vydali na 

exkurzi do Žďáru nad Sázavou. Naším cílem byl 

zámek, kde jsme měli naplánované různé aktivity. 

Nejdříve jsme si prohlédli prostory bývalého 

cisterciánského kláštera, kde je nyní Muzeum nové 

generace. Zde jsme se seznámili s historií kláštera, 

to vše zábavnou, a přesto poučnou formou. Dále 

jsme přešli do herny, kde jsme si rozděleni do 

skupin mohli vybudovat sami naši svatyni. Velice 

nás to 

bavilo a naše stavby byly skutečně vydařené. 

Jako další bod následovala návštěva kostela 

Jana Nepomuckého, kde jsme se nejen 

dozvěděli o historii, ale také jsme mohli 

obdivovat nádhernou bohatou výzdobu. Poté 

jsme se přesunuli do zámecké kavárny, kde 

jsme posvačili jednak z domácích zásob, 

jednak jsme ochutnali i nabízené sladkosti a 

nápoje. 

Hned 

poté jsme přešli do galerie, kde se momentálně 

nachází putovní výstava libereckého zábavně-

naučného centra IQ park s více než 70 

interaktivními exponáty, hlavolamy, kvízy a 

hádankami! Všechny jsou určené k vyzkoušení, 

k vyřešení nebo k soutěžení, takže platí heslo 

"dotýkat se exponátů přikázáno!", čímž jsme se 

samozřejmě řídili. Vyzkoušeli jsme si rychlost 

své reakce, prováděli kuličku složitým labyrintem, ale také jsme viděli kompletní otisk 

svého těla nebo si vyzkoušeli Braillovo písmo. Čas zde utíkal skutečně jako voda, ale i 

tak jsme si všechno báječně užili. Po této 

zábavě již byl čas k odjezdu, tak jsme se 

odebrali na parkoviště, kde na nás už 

čekal pan řidič. I zpáteční cesta proběhla 

bez problémů, měli jsme spoustu dojmů, 

které jsme si ještě museli navzájem sdělit. 

Prostě celý den se nám báječně vydařil a 

máme na co vzpomínat.                                                                                                                                                                                                                                      

Nina Sodomková, Lada Zindulková 
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BESEDA S FOTBALISTOU ANTONÍNEM PANENKOU 

Na pozvání Ergotepu nás navštívil bývalý fotbalový reprezentant Antonín 
Panenka, mistr Evropy, kterého proslavila výborná kopací technika a hlavně 

slavná penalta 
ve finále ME 
1976. 
Beseda začala 
povídáním o 
začátku jeho 
kariéry. Pan 
P a n e n k a 
vyprávěl o tom, 
jak byl coby 
žák odmítnut 
d v ě m a 
p r a ž s k ý m i 
kluby, až se ho 
u j a l  k l u b 
B o h e m i a n s 
Praha, kde 
s t r á v i l 
p o d s t a t n o u 
č á s t  s v é 

kariéry. Vyprávěl nám o svém působení v klubu, o přestupu do Rapidu Vídeň i o 
své reprezentační kariéře. Celé společné posezení bylo přátelské, pojaté 
humorným způsobem propletené osobními vzpomínkami a příběhy. 
Pan Panenka nám odpovídal na otázky o moderním fotbale, o penězích, které se 
točí ve fotbale, o národním mužstvu. 
Beseda byla zakončena autogramiádou a společným fotografováním. 
 

 
 
 
A ještě pár informací navíc: 
      
Antonín Panenka je bývalý český 

profesionální fotbalista, známý svou 

legendární trefou z penalty ve finále 

evropského šampionátu v Bělehradě 1976. 

Antonín Panenka začínal v 11 letech jako 
žáček v dresu pražské Bohemky. Poprvé 
nastoupil k ligovému zápasu v necelých 
dvaceti letech roku 1967.  
Za Bohemku kopal až do roku 1981, 
odkud odešel do Rapidu Vídeň, s nímž do 
svého odchodu roku 1985 získal dva tituly 
a roku 1985 druhé místo v Poháru vítězů 
pohárů.  
Po dvouletém účinkování v druholigovém 
St. Pöltenu se vrátil zpět do Bohemians a 
stal se asistentem trenéra a funkcionářem. 
 
    Jiří Janecký, 8.třída 
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                                               DEN UČITELŮ 
 
 
V České republice patřil 28. březen vždy učitelům. Oslavoval jejich práci a poslání. Ne 
náhodou byl v roce 1955 stanoven na den narození Jana Ámose Komenského, učitele 
národa a zároveň patrona českého školství. V posledních letech se ale na tento svátek 
zapomíná. Částečně i z důvodu, že od roku 1994 z rozhodnutí Unesca je za Světový den 
učitelů považován 5. říjen, ale i proto, že ani jeden z těchto dnů není v našem státě 
zařazen mezi významné dny. Zmínka o tom, že se 28. března narodil Jan Ámos 
Komenský, už v kalendářích není 20 let. Přitom je to velká škoda, protože z jeho učení 
a systému školství je čerpáno dodnes. 
Byl to právě Komenský, který poprvé definoval pojem školní rok, prázdniny a školní 
týden. Zasloužil se o to, aby ve třídách byli žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí. 
Preferoval školu hrou, názornosti a aktivnosti, kdy si žáci měli mít možnost své 
teoretické poznatky vyzkoušet v praxi. 
Zároveň kladl velký důraz na individualitu každého dítěte, ale i spolupráci rodičů 
a učitelů, kteří měli jít dětem příkladem. Jednoduše se zasloužil o vše, o co usilují 
i nejnovější trendy ve vzdělávání. Proto jsme se rozhodli si ,, učitele národů“ 
připomenout: 
 
Životopis: 
Jan Amos Komenský, latinsky Comenius, (28. března 1592 jihovýchodní Morava – 15. listopadu 
1670 Amsterdam) byl poslední biskup Jednoty bratrské, český teolog, filosof, pedagog a 
spisovatel. 
 
Jan žil s rodiči v Uherském Brodě (pocházel z měšťanské rodiny). Po smrti rodičů a dvou ze 
čtyř sester (1604) se o něj starala jeho teta ve Strážnici, kde začal studovat. 
Roku 1608 začal studovat na latinské škole (gymnáziu) v Přerově, odkud v roce 1611 odešel na 
vysokou školu do Herbornu. Roku 1613 Jan navštěvuje Amsterdam, v té době vysoce rozvinuté 
město Evropy. Odtud se vypravuje na universitu do Heidelbergu v Německu, kde ovšem stráví 
pouze jeden semestr. Poté se roku 1614 vrací přes Prahu do Přerova, jako rektor latinské školy. V 
roce 1616 byl vysvěcen na kazatele a následně odešel do Fulneku, kde působil jako rektor 
tamější školy a jako kazatel Jednoty bratrské. Ve Fulneku poznal i svou první ženu Magdalénu 

Vizovskou. 
Po porážce stavovského povstání (1621) byl nucen opustit 
Fulnek a skrývat se na různých místech v Čechách a na 
Moravě, protože odmítal konvertovat ke katolictví. Po 
roce ukrývání (roku 1622) mu na mor zemřela žena a jeho 
dvě děti, které zůstaly ve Fulneku.  
V roce 1624 začal Jan působit v Brandýse nad Orlicí, kde 
se seznámil se svoji druhou ženou Marií Dorotou 
Cyrillovou. V roce 1628 odešel do exilu do polského 
Lešna, které se stalo centrem bratrské víry. Zpočátku 
doufá, že se brzy vrátí zpět do vlasti, proto píše česky. 
Začal psát učebnice a připravoval plán na zlepšení 
organizace školství. V Lešně byl zvolen biskupem a 
písařem, brzy se stal i zástupcem rektora gymnázia, což 
vedlo k jeho zájmu o pedagogiku. 
Roku 1642 odešel přes Amsterdam do Švédska, kam byl 
pozván, aby vedl reformu tamního školství a napsal pro 
ní učebnice. V roce 1648 se společně s těžce nemocnou 
manželkou vrátil zpět do Lešna, kde působí jako biskup. 
V Lešně jeho druhá žena 26. srpna zemřela a již o rok 
později se v Toruni oženil potřetí, tentokrát s o více než 
třicet let mladší Janou Gajusovou pocházející z Týna nad 
Vltavou. Když byl v roce 1648 uzavřen vestfálský mír a 

tím skončila třicetiletá válka, skončily též naděje českých exulantů na návrat do vlasti. 
V letech 1654-1656 opět pobýval v Lešně, kde pracoval na Pansofii, vydává Slovník české řeči a 
Slovník pansofických definic. Roku 1654 Švédsko napadlo Polsko, avšak válka se nějakou dobu 
Lešnu vyhýbá. 27. dubna 1656 ale začalo deset tisíc partyzánů město obléhat a při následném 
požáru přišel téměř o všechen majetek i cenné rukopisy. Tuto ztrátu nesl velice těžce a nikdy se 
z ní zcela nevzpamatoval. Na pozvání svého přítele Louise De Geera se v roce 1656 uchýlil do 
Amsterdamu.  
Zemřel po dlouhodobých zdravotních problémech 15. listopadu 1670. Pohřben je v kostelíku v 
Naardenu.                                                                                    Tereza Netková, Tereza Kopecká 



                                JAZYKOVÁ ŠKOLA 
                     

Abyste se nenudili, přinášíme Vám opět úkoly z naší jazykové školy - ve 

všech   ,,našich“  jazycích –angličtině, němčině, ruštině. 
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Slova měsíce:   rodokmen – родословная . prvorozený – первенец jedináček – 
единственный ребёнок, starat se o koho – заботиться о ком , vychovávat – воспитывать,  
scházet se – собираться, příbuzný – родственник,  vztah – отношение, vlastní bratr – 
родной брат, nevlastní sestra – сводная сестра  
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                         POJEDEME DO DIVADLA 
 

Ve středu 4. dubna pojedeme do Východočeského divadla v Pardubicích na  další 

abonentní představení , tentokrát s názvem Tančírna. Už se moc těšíme a myslíme si, 

že se nám hra bude líbit.                                         Adéla Stodolová, Andrea Tulachová                                           

 

Tančírna je místo, kde se lidé potkávají, seznamují, baví, touží, hledají sami sebe 

a milují a kde se protínají jejich osudy 

s českými i světovými dějinami. Protože 

dějiny tvoří i drobné příběhy, radosti 

a starosti obyčejných lidí. Inscenace 

začíná, když končí první světová válka 

a vzniká Československo. Euforii 

a radost ze života postupně vystřídá 

strach z nastupujícího fašismu, ničivá 

válka a kolaborace, revoluce a diktatura. 

Další situace připomenou kolektivizaci 

a častušky, uvolněná šedesátá léta a éru 

hippies, normalizaci, sametovou revoluci i aktuální dění. Každá doba má své hrdiny 

i slabochy, své tragédie i dobré 

konce. A při tom všem se tančí 

valčík, swing, chatanuga, rokenrol, 

tango, čača, disko a techno na 

nejslavnější dobové hity. 

 

Tanečně-herecká inscenace čerpá 

koncepci a motivy z filmu režiséra 

Ettore Scoly „Le Bal“, který vznikl 

podle slavné pantomimy divadla 

Théâtre du Campagnol.  

 

Herci VČD budou tančit v rytmu 

historických událostí k poctě 100. výročí konce první světové války a vzniku 

Československé republiky.  



 

Хэллоуин (из английского Halloween) – ночь перед Днëм всех святых. Говорят, 

Хэллоуину не менее двух тысяч лет. Происходит этот противоречивый праздник из 

кельтской культуры. У кельтов существовали чëтко обозначенные «начала времëн 

года». Их было четыре. В 7 веке Папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября Днëм всех 

святых, так как желал отвлечь английский народ от языческих обычаев. Позже 2 

ноября стал Днëм всех душ, когда поминали всех умерших. Однако традиции 

сохранились в народной памяти, и победить их до конца так и не удалось. В 

последние годы праздник вернулся в Европу. Также он популярен и в некоторых 

азиатских странах. Дети надевают костюмы чудовищ и ходят по соседским домам. 

За это представление они получают сладо- сти. В Хэллоуин люди также органи- 

зуют маскарады, а в окно выставляют пустые тыквы с вырезанными отверстиями 

в виде глаз и рта. Внутрь тыквы вставляют горящую свечу, чтобы отпугнуть духов. 

Для России Хеллоуин экзотический и неоднозначный праздник. Большинство 

русских знает об этом празднике, но лишь немногие его празднует. Однако 

ситуация постепенно меняется, и праздник становится более популярным, прежде 

всего среди молодëжи. Однако русская православная церковь и мусульмане России 

относятся к празднику негативно. Они считают его «нежелательным», потому что 

он не имеет никакой связи с традициями народов, проживающих в России.  

                                                                          redakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             
  

Jsme velice rádi, že můžeme opět zařadit rubriku Jazyková škola. Všechny skupiny 

jazyků u nás perfektně fungují, takže Vám budeme přinášet různé jazykové úkoly. 

Začínáme Haloweenem. 

                                             

боя́ться – bát se  

та́йна – tajemství  

кровь – krev  

крича́ть – křičet  

кла́дбище – hřbitov  

уби́ть – zabít  

фильм у́жасов – horor  

полнолу́ние – úplněk 

 гро́зный – hrozivý 

 тьма – tma классный  
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                            VELIKONOČNÍ PROJEKT 

     

28. března proběhl na 1. stupni tradiční Velikonoční projekt. Páťáci svým mladším 
spolužákům připravili pět stanovišť, na nichž vytvářeli různé velikonoční dekorace. 
S největším úspěchem se setkaly „jedlé“ výrobky – vlastnoručně ozdobené perníčky a 
slané kraslice. Velké poděkování patří všem maminkám a babičkám, které dětem napekly 
tradiční pečivo. 



               N E N E C H T E  S I  U J Í T :  

 Odkazy:     

 mimibazar.cz 

 novinky.cz                                                                                                              

 www.google.com  

 www.i-creative.cz  

http://www.icej.cz/ 
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