


 

Velikonoce  

a pálení 

čarodějnic 

jsou už za námi a my vám, milí 

čtenáři, předkládáme články  

a fotografie, kterými nás děti 

zahrnuly.  Jsme rádi, že naši žáci 

pracují na 150 % a vždy jsou 

ochotni se pustit do práce, a to  

i za cenu potu, nastřižených 

prstů nebo useknutých palců.  

Letos deváťáky minula tradiční 

veřejná akce spojená  

s čarodějnicemi, ale protože 

jdeme s dobou, pálení proběhlo 

- online. 

Budeme rádi za vaše reakce  

na Facebooku, podpoříte tím 

naše šikovné děti. 

Za redakční tým 

Mgr. Hana Smolíková 

s Slovo úvodem 



U nás doma jsme nikdy Velikonoce 

neslavili. Když jsem byla menší, tak jsme 

možná ozdobili pár vajíček, ale nikdy to 

pro nás nebyl extra významný den. Ráno  

u snídaně si jen popřejeme krásné 

Velikonoce a tím to končí. 

Někdo by možná řekl, že je to špatně, 

ale já většinou pomlázkou nedostávám a 

zatím jsem neuschla. Takže náš 

velikonoční den je spíš jen příležitost 

k procházce, filmovému maratonu nebo 

k jinému způsobu, jak si užít den volna 

bez školy a práce. 

Takže přestože u nás doma nejsou velké 

oslavy, i tak se na Velikonoce vždy 

těším. 

   Dita Lipoldová, 9. třída 

 

Naše (ne)Velikonoce 
 

 

 

 

Ahoj Pavle, 

vím, že jsem Ti dlouho nenapsal. Naposledy minulé 

Velikonoce, tak jsem se rozhodl Ti napsat. Doufám, že se 

máš dobře a že tě ještě nechytila ta zlá choroba. 

Chtěl bych Ti říct, jak probíhaly moje letošní Velikonoce. 

Většinou bych vstával tak v 8:00, ale letos bylo chození 

zakázáno, tak jsem vstával v 10:00. První jsem šel s 

vařechou na mamku, která mi dala Toffife. Kupovat 

karabáč by bylo zbytečné. Poté jsem šel na babičku, která 

mi dala malé čokoládové vajíčko. Normálně bych se už 

chytal na chození po celé vesnici. Jenže v této zlé době to 

bohužel nešlo. Tak jsem šel aspoň ke strejdovi na chatu,  

kde byla teta. Jediný problém byl ten, že jsem s sebou 

neměl tu vařečku. Takže jsem vzal opravářský klíč, který 

jsem strejdovi nesl, protože jsme si ho půjčili na opravu 

vodovodu. Samozřejmě nejsem žádný surovec, takže jsem 

tetu tím klíčem jen lehce pobouchal. 

No a takhle vypadaly moje Velikonoce a jak vypadaly ty 

tvoje ? Přeji Tobě i celé Tvojí rodině hodně štěstí, hlavně to 

zdraví a NOSTEEE ROUSHKYYY. 

 

S pozdravem  

David Řezníček z 9. třídy 



 Velikonoce 

Na Velikonoce jsem byla 

s rodinou u babičky.                            

Jelikož byly Velikonoce 

v pondělí, tak jsem den 

předtím (v neděli) pomáhala 

babičce dělat bramborový 

salát a chystat sladkosti pro 

bratrance a strejdy.            

Hned ráno před sedmou 

hodinou mě probudil 

strejda, který na mě a 

sestřenici vylil vodu (podle 

mě to byl dobrý budíček, 

protože jsem za ten poslední 

měsíc, který jsem doma, 

vstávala kolem oběda).  Po 

sedmé hodině jsem byla 

venku a schovávala jsem s 

tetou na zahradě sladkosti 

pro moje malé bratrance.  

 

Velikonoce jsem přežila 

 

Terezie Peterová, 6. třída 

 

 

 





Letošní Velikonoce proběhly 
docela normálně, uklidili jsme 
dům a vyvěsili ozdoby, kterých 
jsem si málem nevšiml. Sice 
k nám nikdo nemohl přijít, ale 
to znamená více chlebíčků pro 
mě, takže si moc nestěžuji. 
Potom jsme se ještě šli projít a 
odpoledne jsme snědli berana 
od babičky. 
 
Kevin Horák, 7. třída 


 

 

Na bílou sobotu chodíme do 
kostela 
Já osobně velikonoce slavím tak 
nějak ne moc prudce. Sestra 
napeče, mamka navaří a já nic 
nemusím dělat. Tento rok je 
ztížená situace, takže nemohl 
být ani šmigrust, proto jsem 
místo toho pracoval ve včelách. 
My jdeme vždycky na bílou 
sobotu do kostela, a letos jsme 
tam nešli, ale nijak nám to 
nevadilo, teda mně ne.  
 
Pečeme berana 
Naší tradicí je upéct berana a 
nazdobit velikonoční stůl. Jiné 
asi nemáme, zde je ilustrační 
fotka mé sestry a jejího berana. 
 
Václav Kelemen, 9.  třída 

 

Mamka navaří a nabarví vajíčka, tatínek se postará o pomlázku 
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Vedle toho jsou 
obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. 
Velikonoce u nás doma jsou fajn. Mamka den předem uvaří a nabarví 
vajíčka, upeče beránka, nachystá pohoštění a různé pamlsky pro malé i 
velké koledníky. Taťka se postará mně i mým sourozencům o pomlázku 
(koupí ji v obchodě). 
Vzpomínka na loňské Velikonoce je příjemná 
Letošní Velikonoce jsou pro mě jiné už tím, že jsem vyšlehal pouze 
mamku s babičkou, ty mám, jak se říká po ruce. Pak jsem zašel na tetu a 
sestřenici. To byla poslední návštěva mých letošních Velikonoc. 
Vzpomínka na loňské Velikonoce je příjemná a hezká.  Chodíval jsem s 
kamarády hned brzo ráno na pomlázku. Jako výslužku jsem si domů 
donesl spoustu dobrot a i dobře jsem se najedl. 
 
Jaromír Janulek, 9. třída 
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Velikonoce jsme letos doma neslavili a mně to vůbec 

nevadilo. Nemám je totiž moc ráda. Jen jsme 

s mamkou udělaly menší velikonoční výzdobu. Zapnuly 

jsme si televizi a sledovaly pohádky, jenže většinu 

toho, co vysílali, jsme již viděly. Takže to byla celkem 

nuda… Pozitivní na tom bylo, že jsme aspoň na chvíli 

nemusela dělat úkoly. 

Velikonoční pondělí jsme nejen my, ale i celá naše 

vesnice prožili v trochu netradičním duchu. Ulice byly 

téměř prázdné a neskutečně tiché. Jen sem tam bylo 

vidět, jak se někdo někde přemisťuje. I my doma jsme 

vynechali návštěvu rodiny a ani jsme nikoho doma 

nepřijímali. Se strejdou, babičkou a dědou jsme si jen 

zavolali a krátce si popovídali. Odpoledne jsme si stáhli 

pohádku Zdeňka Trošky Zakleté pírko a podívali se na 

ni. Ta se mi docela líbila. K večeru jsem se nemohla 

skoro pohnout, přejedla jsem se až k prasknutí. 

Vanessa Lysická, 7. třída 



                     Slet čarodějnic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čarodějnice se slétají na Filipojakubskou noc na vyvýšených místech - kopce nebo stará 

popraviště, hřbitovy… Na vyvýšených místech se zapalovaly ohně, aby se zabránilo sletu 

čarodějnic. Dříve se pořádaly hony na čarodějnice. Začalo to kolem 13. století. Pak je 

mučili a pálili. Na Jesenicku bylo 119 odsouzených a upálených. První inkvizitor na českém 

území byl Kolda z Koldic. 

Pálení čarodějnic je stará tradice, kdy se u ohně schází celá vesnice, a po spálení Moreny 

můžou započít oslavy a hostiny. Zima a vše zlé je pryč a začíná jaro! 

 

Samuel Dvořák, 8. třída                                  zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=HHe29Q-jbv0 

Pálení 

čarodějnic je 

keltský svátek, 

který probíhal 

za úplňku.  

Dříve určovali 

čas druidové, 

ale dnes máme 

pevně 

stanovené 

datum -

30.dubna. 

 

Dva ohně vedle sebe 

symbolizovaly bránu 

mezi starým a novým 

obdobím. Kromě lidí 

musel projít mezi ohni i 

dobytek, aby vše špatné 

nechal za sebou.  

Kdysi upalovali živé 

oběti, ovšem dnes se pálí 

Moréna. Je to slaměná 

postava představující 

zimu, nebo smrt. Spálení 

představuje konec všeho 

špatného, i zimy. 

https://www.youtube.com/watch?v=HHe29Q-jbv0


Čáry, máry, Abraka dabraka,  
ať po nebi plují bílá oblaka. 
  

 
Čáry, máry, kuří nožka, 
hned ať je na stole oříšková čokoška. 

 
Láry, fáry, rybí kost, 
ať mám sladkostí vždycky dost.  

 
Čáry, máry, kytice, 
přeji si, ať mamce už konečně začne hrát  
v televizi Ulice. 

Ježibaby vyrobené 

v rámci domácího 

úkolu: 

Zleva 

Radim Gajdoš 

Zdeněk Socha 

Jaroslav Škowroň 



Pálení čarodějnic 
Terezie Peterová 

 

Čáry máry fuk,                                            

objevil se kouzelný kluk.                                                

Vyčaroval ježibabu,                                                                         

která měla v ruce lampu.                         

 

Ježibaba hodná však je,                                                 

ale koště samozřejmě vždy vytáhne.                                        

Venku se začíná stmívat,                                 

bude to něco znamenat.  

 

Na obloze letí,                                                                                               

ROJ ČARODĚJNIC, podívejte se děti!!!                                                                 

když je duben končicí,                                                                 

podpořte tak tradici.             

                          

 

 

 

MŮŽEŠ SI MĚ VYBARVIT :) 



 

 

 

 

 

 

   

Lektvar lásky 

Marie Kelemenová, 7. třída 

Až budete mít ingredience, tak to všechno 

smíchejte a říkejte zaříkávadlo. 

 

 

 

 

 

Budete potřebovat: zrnko lásky, kapku štěstí, 2 

osoby a lžičku věrnosti. 

 

Láska, štěstí 

a lžičku věrnosti. 

Lektvar lásky bude hned, 

nepřidávat žádný led. 

 

Opatrně promíchávat,  

nikdo mi nesmí pomáhat. 

Lásky Země plná je. 

v mém hrnci už popluje. 

 

Na závěr už jen, 

osoby polít lektvarem. 

Lásku budeš mít,  

šťastným můžeš být 

Černý les  

Nela Hýlová, 7. třída 

Ať ten virus zmizí hned, 

ať venku jsem zase zpět. 

Ať se louka zelená, 

zastřelím tam jelena.  

 

Rouška se už nenosí, 

do koše se odnáší. 

Děti hurá do školy,  

přineste tam úkoly. 

 

Zaklínadlo Černý les, 

ať ten virus zmizí dnes. 

 

Pálení čarodějnic 

Viktorie Smolíková, 7. třída 

 

Na Petrových kamenech, 

skáčou na svých koštětech. 

Dvoumetrový rozestup dodržovat mají, 

avšak jen metr od sebe lítají. 

 

Já jediné dvě přání mám, 

aby náš třídní nebyl ve třídě sám. 

Abychom do školy mohli jít, 

a tak závěr roku oslavit. 



 

Myší ocas, hadí jed, 

kuří špára, tlustá čára, 

ať je kouzlo všude hned. 



  

Čury, mury fuk, bílá pára vstává 

z luk. Kapka krve dračí, už to 

v kotli hučí. Skoč, má Sáro, 

skoč, varem v kotli pozatoč. 

Na vědomost se dává, že 

sousedům zmodrala kráva! Slyšte 

všichni rozsouzení – čarodějnic 

více není! 

Na večer dříví nanoste, až velký 

nos dámám naroste. Na hranici 

s nima, ať není jim zima ;- 



 

Hodné 

čarodějky? Kdo 

to kdy slyšel? 

Kdo na ten 

nápad přišel? A 

přece je jich 

hodně, možná 

bydlí vedle 

v domě… 


