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MĚSÍC DUBEN 
Duben má 30 dní. První dubnový den je apríl. Už od 16. století je apríl spojen s 

různými žerty. V dubnu jsou také Velikonoce. Na Velikonoční pondělí (1. 4.) chodí kluci po 

vesnici a mrskají holky, aby byly 

mladé. Co to jsou Velikonoce? 

Velikonoce jsou nejvýznamnějším 

svátkem křesťanů a podle jejich pojetí 

se váží k ukřižování Ježíše Krista. Také 

jednotlivé dny svatého týdne mají 

svá pojmenování. Zatímco na Modré 

pondělí bylo v minulosti zvykem 

neuklízet, o Žlutém úterý se muselo výhradně uklízet. Na Škaredou středu, kdy Jidáš zradil 

Ježíše, pálili kněží kočičky, které byly posvěceny předcházejícího roku na Květnou neděli. 

Lidé by se ten den neměli mračit, aby jim to nezůstalo po  zbytek roku. 

 

Znamení 
BERAN 21.3.-20.4. LATINSKY: Aries 

Povaha: cholerická  

Vládce: Mars         

Živel znamení: oheň  

Kov:  železo 

Barvy:  černá, fialová 

Kameny: rubín, karneol, granát, diamant, jaspis 

Šťastná čísla: 1, 5, 7, 13, 25, 47, 65 

Slavné osobnosti: J. A. Komenský, Adolf Hitler, Leonardo da Vinci, Bohumil Hrabal,... 

Horoskop na celý rok 2013: V první polovině roku zazáří vaše zdvořilost a obětavost. 

Hvězdy vám dodají šarm, kterým okouzlíte lidi kolem sebe. Buďte ale obezřetní, aby vás 

okolí nezneužívalo. Sesype se na vás obrovské množství informací a nabídek, očekávejte 

příznivou zprávu, na kterou jste čekali. V létě si dejte pozor na impulsivnost, naučte se 

ovládat své emoce, mohli byste nabourat mnoho vztahů. Udržte si duševní rovnováhu. 
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BÝK 21.4.-21.5.  LATINSKY:  Taurus 

Povaha: melancholicko flegmatická 

Vládce: Venuše 

Živel znamení: země 

Kov:  měď 

Barvy: zelená, hnědá 

Kameny: citrín, růženín, jaspis 

Šťastná čísla: 4, 6, 7, 8, 22, 49 

Slavné osobnosti: Marie Terezie, Alžběta II., Oldřich Kaiser, Jiřina Bohbalová 

Horoskop na celý rok 2013: Nový rok přinese mnoho pozitivních změn ve vašem životě. 

Vaše vůle bude pevná a díky vaší chuti dotahovat věci do konce budete moci dosáhnout i 

nemožného. Hvězdy stojí na vaší straně při dosahování cílů, které jste si předsevzali. Vaše 

rozhodnutí budou naprosto neotřesitelná a pomohou vám zdolat všemožné překážky. Neptun 

vám dá do vínku i sklony pomáhat druhým, což vás obohatí především na duši. 

 

 
Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Duben, http://tema.novinky.cz/velikonoce, http://zena.centrum.cz/volny-
cas/grafika/2012/12/31/horoskop-na-cely-rok-2013-mate-se-tesit-nebo-bat/#4, kalendář:Astrologie 
 

Dubnové hospodaření 
 

Začátkem dubna se dosévá ječmen a oves a stříká se proti plevelu. Také se začínají 

sázet brambory, i když se to dost různí. Někdo sází od začátku měsíce, někdo v druhé 

polovině, jiní dokonce až v květnu. To už je celkem pozdě, ale někdy to jinak nejde, hodně 

záleží na počasí. Nejvíce brambor se pěstuje na Vysočině. Nejlépe by se měly sázet bramobry 

sadbové, které jsou přebrané a mají dobrý původ. Jakmile brambory začnou vylézat ze země, 

musí se naorat a postříkat proti plevelu. 

Michal Šeda, 7. třída 

Zdroje: vlastní 

Tereza Ondrašíková, 7. třída 
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Významné dny a svátky 
Velikonoční pondělí 

Velikonoční pondělí je dnem, který je po neděli kdy ježíš krystus vstal z mrtvých. Také 

je to tradice, ve které oslavujeme konec zimy a  příchod jara (proto koncem přezna házíme 

zimu v podobě Morany do řeky, protože chceme jaro). 

V tento den chodí chlapci a muži od domu k komu a vymrskají tam všechny dívky a 

ženy, aby byly po celý rok krásné a zdravé. Ty jim za to dávají kraslice, perníčky, peníze, 

velikonoční zajíčky, dospělým alkohol, atd. 

 

Pletení pomlázky 

Na výrobu pomlázky je třeba vrbové proutí. 

- vybereme si 8 stejně silných a dlouhých proutků a jeden proutek na omotání držadla 

- proutky si seřadíme od špiček a v silné části na konci proutků rozdělíme na čtyři a čtyři 

- vložíme proutek na omotání držadla a omotáváme 

- omotávací proutek ukončíme vtažením mezi proutky ze kterých budeme plést pomlázku 

- takto připravený svazek 8 proutků uchopíme tak aby držadlo tvořené omotávku směřovalo 

od nás a rozdělíme si 4 proutky do lev é a 4 proutky do pravé ruky tak aby byly pěkně nad 

sebou 

- horní proutek v pravé ruce provlékneme středem 

mezi proutky levé ruky a vrátíme do pravé tak že 

bude v pravé ruce spodní 

- nyní horní proutek v levé ruce provlékneme středem 

mezi proutky v pravé ruce a vrátíme do levé tak že 

bude zase spodní v levé ruce 

- horní proutek v pravé ruce provlékneme sředem 

mezi proutky levé ruky a vrátíme do pravé tak že 

bude v pravé ruce spodní 

- horní proutek v pravé ruce provlékneme středem 

mezi proutky levé ruky a vrátíme do pravé tak že 

bude v pravé ruce spodní  

tento postup se opakuje až do konce proutků 
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- - pomlázku ukončíme tak, že špičky proutků svážeme nějakým drátkem 

provázkem nebo přímo ze špiček uvážeme uzel. 

- Pokud chceme ozdobit pomlázku opletením držadla tzv. Hruškou, musíme přidat k 8 

základním proutkům další nejméně 3 proutky na oplétání ještě před omotáním držadla, 

které si do svazku vložíme tak, aby byly rozděleny po obvodě podle počtu (když budou 3 

tak ve třetině, když 4 tak ve čtvrtině atd.). 

- Postup omotání držadla je stejný pouze s tím rozdílem, že omotáváme více proutků (8 

základních a další nejméně 3 na opletení) a držadlo bude silnější. 

- Uchopíme svazek proutků za držadlo a proutky na opletení (kratší) odehneme a 

překládáme jeden přes druhý a přidržíme palcem. Totéž uděláme i s dalšími proutky po 

obvodu až do konce prutů, které založíme mezi základní pruty pomlázky, postup pletení 

těla pomlázky je stejný. 

 

 

 

 
Veronika Crhová, 7. třída 

 
Zdroje: http://www.volny.cz/nohap/poml2.htm 
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V PŘÍRODĚ 

Slon africký 
Je to největší suchozemský živočich. Kdyby jste seřadili africká zvířata podle 

nadřazenosti a síly, vládnoucím a 

nejsilnějším zvířetem by byl právě slon. 

Je vysoký 4 metry, na délku má 10 

metrů, hmotnost je až 12 tun. Kly má 

dlouhé až 3,4 metru a jejich hmotnost je 

přes 200 kg. Jejich chobot nemá kosti 

ani chrupavky, ale má až 100 000 svalů. 

Dospělí sloni můžou do chobotu nabrat až 10 l vody. Žíznivý slon dokáže chobotem vypít až 

200 l vody za 5 minut. 

Slon je velmi žravé zvíře. Dospělí sloni sežerou denně až 150 kg většinou rostlinné 

potravy. Nejčastěji žerou listy a větve akácií. Když je málo potravy, vyvrací velké stromy, 

aby dosáhl na nejvyšší výhonky. Mohutní sloni dokážou vypít až 360 l vody. Kromě jídla a 

pití, které mu zaberou 18 až 20 hodin denně, se ještě věnuje koupání, hrám a rozmnožování. 

Sloni se brání proti hmyzu tím, že se koupou v bahně.   

Ve volné přírodě se slon africký dožívá 60 let. Spousta jich ale umírá předčasně, 

protože je pytláci zabíjí kvůli klům. Kvůli klům jich ročně vyvraždí až 100 000.  

Jakub Crha, 7. třída 

Zdroj: knížka REKORDY, Živý svět zvířat, vlastní  
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ewicz.jpg 

Gekon obrovský (gekko gecko) 

Tento druh gekona je také největším druhem gekona. Obývá oblasti poloostrovů 

Přední a Zadní Indie. 

Jeho tělo je dlouhé až 40 centimetrů a dožívá se okolo desíti let. Najdeme ho v 

deštných lesích, na budovách slumů i větších 

měst. V někteých kulturách je jeho návštěva 

považována za dobré znamení. Jeho tělo má 

specifickou modrou až stříbřitou barvu s 

růžovými až červenými tečkami. Jako většina 

gekonů má na čtyřech nožkách po pěti prstech s 

mikroskopickými chloupky, kvůli kterým může 

lézt  i po kluzkých površích, jako je například 

sklo terária. Dominantou hlavy jsou velké oči. 

Terárium můžeme vlastně vybavit skoro čímkoliv -může tu být velká šplhací zeď, 

malý prostor s vodní plochou nebo také hodně ůkrytů z různých materiálů. Nejvhodnější je 

však mít od každého trochu. Úkryty jsou hlavně ze dřeva, kůry, kořenů, půlek kokosů, ... Jako 

podestýlka může být písek s rašelinou nebo kokosolitem. Aktivní je hlavně večer a ráno, přes 

den spí v úkrytech. Teplota by se měla pohybovat mezi 25-30 °C přes den, v noci může 

klesnout i na 20 °C. V noci však vydávají nepříjemné zvuky, které se podobají „ge-ko“.  Jeho 

strava je pestrá – žere kobylky, cvrčky, šváby, 

holátka myší nebo také moučné červy. Více 

samečků v jednom teráriu nesmí být – docházelo 

by k soubojům na život a na smrt. Když už 

chceme více těchto tvorů do  jednoho terária, je 

vhodné pořídit si dvě samičky nebo samečka a 

samičku. Samička klade po dvou vejcích dvakrát  

až třikrát do roka. 

Je hojně chovaným plazem, je vhodný i 

pro začátečníky kvůli své nenáročnosti. 

Martin Zav řel, 7. třída 

 
Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Gekon_obrovsk%C3%BD 
http://www.mojezvire.cz/clanky/2-chov-zvirat/27-gekon-obrovsky/ 
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 POČÍTA ČOVÉ HRY  
War Thunder 

Dnes se podíváme na hru War Thunder.  Hrajete zde za letadla z 2. světové války. 

Letalda jsou dokonalé repliky z druhé světové války. Je zde i reálné poškození a to znaména 

že letadlu se dá například ustřelit křídlo nebo ocas a nebo můžete dokonce i zabít pilota. Je 

zde mnoho známých map jako například Stalingrad, Útok na Británii a podobné. Ve hře 

mužete hrát za národnosti Američanů, Rusů, Japonců a Angličanů. Letadla jsou rozdělena do 

skupin: 

 
Stíhač: rychlý, většinou 4-12 kulometů 

Bombardovací stíhač: stíhač s 1-4 kulomety, bomby/torpédo 

Bombarder: 1-4 děla, 2-18 bomb 

 

Cena: 0 Kč 

Volně ke stažení na: www.warthunder.com 

Potřebné místo na disku: 7GB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdeněk Sendler, Jan Sojka, 7. třída 
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SPORT 
Tenis 

Berdych ani podvanácté v řadě na Nadala nestačil. Španěl v Indian Wells ukázal 
ohromnou sílu i trpělivost 

Tomáš Berdych se nedostal do finále v Indian 

Wells, prohrál 4:6 a 5:7. Nadal bude za tuto sezónu 

hrát ve čtvrném finále a bude útočit na třetí titul. 

Berdych dokazal Nadala zatlačit a potlesk si 

vysloužil i po dlouhých výměnách. Za stavu 3:3 

neudržel laťku a Španěl trestal prvním brejkem. 

Nadala od zisku setu nezastavilo ani varování 

rozhodčího za dlouhé pauzi mezi výměnami. 

 

Kvitová postoupila přes Zakopalovou v Indian Wells do čtvrtfinále 

Petra Kvitová vyhrála český souboj v 

osmifinále v Indian Wells. Kvitová nedala šanci 

Kláře Zakopalové, vyhrála 6:2 , 6:3 a postoupila 

tak do čtvrtfinále. Wimbledonská vítězka z roku 

2011 Kvitová, bude hrát v semifinále hrát z 

Polkou Agnieszkou Radwaňskou, nebo s Ruskou 

Marií Kirilenkovou. 

 

 

 

 

 

 

 

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch): 
Muži (dotace 5,030.408 dolarů): 
Dvouhra - 3. kolo: 
Tsonga (8-Fr.) - Fish (32-USA) 7:6 (7:4), 7:6 (7:0) 
Raonic (17-Kan.) - Čili č (12-Chorv.) 3:6, 6:4, 6:3. 
Ženy (dotace 5,030.408 dolarů): 
Dvouhra - 4. kolo: 
Kvitová (5-ČR) – Zakopalová (19-ČR) 6:2, 6:3 
Erraniová (6-It.) - Bartoliová (9-Fr.) 6:3, 6:2. 
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Hokej 

Juventus Turin 

Juventus Turin je fotbalový tým, který hraje v Itálii. V tabulce jsou první. 

31. kolo budou hrát 7. 4. v 15:00 hodin 

32. kolo budou hrát 14. 4. v 15:00 hodin 

33. kolo budou hrát 21. 4. v 15:00 hodin 

34. kolo budou hrát 28. 4. v 15:00 hodin 

 
 

 
František Soukup, 7. třída 

 
Zdroje: 
http://images.google.com/search?hl=cs&site=&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=869&q=juventus&oq=ju
ven&gs_l=img.1.0.0l10.9815.10946.0.13122.5.5.0.0.0.0.127.534.2j3.5.0...0.0...1ac.1.6.img.6dzTdXGn5l8 
http://www.sport.cz/fotbal/serie-a/#section-list-top 
 

Fotbal 

New Jersey 

V březnu se New Jersey velmi dařilo, bylo umístěno na 

druhém místě, hned za Pittsburghem, kteří celou Atlantickou 

divizi vedli, ovšem přichází měsíc duben a New Jersey se těší 

na nové utkání. 5. 4. čeká na domácí půdě Bostonu New Jersey 

opravdu těžký zápas. Hned o dva dny později, tedy 7. 4., bude 

odehrán zápas na domácím stadióně New Jersey, zápas mezi 

New Jersey a Torontem. Odveta se odehraje 11. 4. na ledě 

domácí arény Toronta. Až 16. 4. New Jersey bude hrát 

v domácí aréně proti  Montrealu.  

 

Martin Müller, 7. t řída 

 

Zdroj: www.sport.cz 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY  

Kouzelná flétna 
V průběhu ledna se žáci I. a II. stupně naší školy měli možnost seznámit s operou 

Kouzelná flétna od Wolfganga Amadea Mozarta, a to díky projektu paní magistry Jebáčkové 

a klavírního oddělení ZUŠ Tišnov. Klavírní nastudování těch neznámějších árií doprovázené 

popisem děje a nejdůležitějšími fakty ze skladatelova života výborně doplnilo hudební 

výchovu především na II. stupni, kde se žáci seznamují s osobností W. A. Mozarta 

prostřednictvím filmu Amadeus. Žáci 5. třídy navíc v březnu navštívili představení Papageno 

hraje na kouzelnou flétnu, které je uváděno pro menší diváky v divadle Reduta v Brně, kde 

mohli porovnat klavírní zpracování s divadelní verzí.  

Nejen že prostřednictvím tohoto projektu došlo k vynikajícímu propojení práce ZUŠ 

a výuky na ZŠ, ale navíc mělo představení velmi kladné ohlasy mezi žáky, kteří si tak rozšířili 

povědomí o skladatelově práci a odnesli si kulturní zážitek umocněný tím, že slyšeli hrát své 

spolužáky a kamarády. Doufáme, že se spolupráce ještě prohloubí budoucími projekty, na 

které se moc těšíme! 

 

 
 
 
 
                                                                              
 
Jitka Eliášová                                                                                                                                                                            
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Den barev a Velikonoční dílničky 

Žáci i učitelé ze Základní školy v Deblíně se rozhodli přivítat jaro netradičním 

způsobem. Ve čtvrtek 21. března se pod vedením svého Žákovského parlamentu oblékli do 

žluté a zelené barvy, aby alespoň uvnitř školy zavládla jarní atmosféra, když počasí jaru zatím 

moc nepřeje. Nejlépe oblečenými třídami byly svorně 4. a 5. třída, hned za nimi třída 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Při té příležitosti byly vyhlášeny také Velikonoční dílničky, na které se celá škola 

chystala již od předchozího týdne. Děti vyráběly tradiční i netradiční kraslice, kterými 

ozdobily strom před budovou. V úterý 19. března proběhla přednáška paní doktorky Ireny 

Ochrymčukové z Podhoráckého muzea pro žáky školy i širokou veřejnost o velikonočních 

zvycích a tradicích. Starší děti z II. stupně těchto informací využily a vymýšlely pro své 

mladší spolužáky z I. stupně program, který realizovaly právě ve čtvrtek. Někteří tak sledovali 

Pata a Mata, jak vyrábí kraslici, jiní Trautenberka, který doplatil na svoji chamtivost, když na 

Velký pátek uvízl v hoře s pokladem na celý rok. Luštily se různé velikonoční kvízy, vyráběla 

se Morana, pomlázky a dekorace, pracovalo se s texty a úkoly, dělaly se fyzikální pokusy 

s vejci.  
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Více fotek na http://parlamentdeblin.webnode.cz/ 
 

 
Díky Velikonočním dílničkám se děti hravým a poutavým způsobem 

dozvěděly řadu zajímavých informací o Velikonocích jako křesťanském svátku, o tradicích, 

pověstech i pověrách, starší žáci si navíc vyzkoušeli roli učitele a její úskalí. Navíc udělali 

obrovskou radost, když zástupci 5. třídy následující týden navštívili Domov sv. Alžběty 

v Žernůvce pro seniory, kde tamní klienty podarovali přáníčky, vyrobenými vajíčky, 

básničkami a úsměvy.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žákovský parlament ZŠ a MŠ Deblín 

 

 

Okresní kolo recitační soutěže v Ivančicích – II. stupeň 

Letos poprvé se recitační soutěže zúčastnili nejen děti z prvního stupně, ale zapojili se 

i jejich starší spolužáci z druhého stupně. Školního kola se zúčastnilo 10 recitátorů v rámci 

jedné kategorie. Nejlepší výkon předvedly Denisa Mičánková a Pavla Slezáková z 6. třídy, 

které tak postoupily do okresního kola, které se konalo 7. března v Ivančicích. V obrovské 

konkurenci předvedly skvělé výkony, a přestože si odvezly pouze diplomy za účast, získané 

zkušenosti jsou neocenitelné.  

Jitka Eliášová 
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Velikonoční tipovací soutěž 

 

Na čtvrtek 27. 3. 2013 vyhlásil Žákovský parlament ZŠ Deblín Velikonoční tipovací 

soutěž. Během první hodiny navštívili tři parlamenťáci jednotlivé třídy se dvěma krabicemi 

sladkostí. Každá třída se musela domluvit, kolik je podle jejich odhadu v každé krabici 

bonbónů. Nejlepší tip měly 8. a 2. třída, které tak vyhrály ony zmíněné sladkosti. Gratulujeme 

a děkujeme Žákovskému parlamentu za organizaci a paní Urbánkové za sponzorský dar! 
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2. třída vyhrála box č. 2 – gratulujeme!!! 8. třída vyhrála box č. 1 – gratulujeme!!! 

Žákovský parlament ZŠ a MŠ Deblín 
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DOTAZNÍ ČEK  
Jaké 3 sporty byste si chtěli zahrát na sportovní den? 

Zadáno Žákovským parlamentem 
 
 

Florbal   24 hlasů 

Vybíjená 21 hlasů 

Fotbal  14  hlasů 

Basketbal 12 hlasů  

Atletika  1 hlas 

Míčové hry 1 hlas 

Volejbal  1 hlas 

Tenis   1 hlas 

Stolní tenis  1 hlas 

 

 
 
Nejvíce hlasů získal Florbal  potom Vybíjená a po ní Fotbal. 

Žákovský parlament se pokusí uspořádat turnaj právě v těchto 

sportech. Můžete se těšit na poslední červnový týden!!! Nic ale není 

definitivní, HLASUJTE NA ADRESE :  

 

 
Nicola Matoušková, 7. třída 
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ZÁBAVA  
Osmisměrka 
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Vtipy 

Dvě blondýnky jdou do lesa pro vánoční stromeček. Po dvou hodinách hledání se jedna zeptá 
té druhé: 
„Tak co?“ 
„Ále, nikde nic.“ 
„Víš co? Tak vezmeme nějaký bez ozdob.“ 
 
Volají si takhle dvě slečny. Jedna je blondýna a druhá brunetka. Brunetka se na něco ptá 
blondýny, ale ona jí vůbec neodpovídá. Ptá se znovu a pořád nic. Brunetka se naštve a zakřičí 
do telefonu: „Jsi hluchá nebo co!!“ A blondýna ji odpoví: „Vždyt jsem ti kývala, že jo!!! 

 
Tereza Kupská, 7. třída 

Nová CD 

Zpěvačka Madeleine Peyroux vydala album s názvem The blue moon. 
Na tomto albu je celkem deset skladeb. 
Kategorie hudby:  Jazz, blues 
Cena je asi  449 Kč  
 
 
 

 
Skupina Depeche Mode vydala album, na kterém je třináct skladeb. 
Album nese název Delta Machine. 
Kategorie hudby: synth rock 
Cena je asi  449 Kč 
 
 

Novinky v kinech 
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Obrázek: 
http://i52.fastpic.ru/big/2013/0204/f5/80c3a1c1558ae85837da6991292483f5.jpg 

Obrázek:  
http://www.rollingstone.com/assets/images/album_review/depeche-mode-delta-
machine-1363987046.jpg 

Jack  a obři 
Jack je farmářský dělník, jenž 
jednou náhodou otevře bránu, 
která dělí náš svět od  
hrůzostrašných obrů. Začne 
válka, ve které se obři snaží 
dobýt zpět své území- Zemi. Jack 
se jim v tom snaží zabránit, a 
proto musí bojovat. 

Lesní duch 
Mladá dívka Mia jednoho dne požádá svého bratra 
jeho přítelkyni a dva kamarády, aby s ní jeli na chatu 
do lesa. Mia se chce vypořádat s démony závislosti 
jednou pro vždy, a tak před svými kamarády zničí 
všechny drogy a přísahá, že si je už nikdy nevezme. 
V chatě zjistí, že se do ní někdo vloupal, Ve sklepě 
pak objeví oltář obklopený desítkami 
mumifikovaných zvírat 

Aneta Zavřelová, 7. třída 
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INZERCE 
 

Žákovský parlament ZŠ Deblín má nové stránky! 
 

Zajímá vás, co se děje na Žákovském parlamentu? 

Jaké projekty a soutěže Žákovský parlament vyhlašuje? 

Výsledky soutěží a projektů organizovaných Žákovským parlamentem? 

 

Navštivte naše internetové stránky 

 

 

kde se dozvíte všechny základní informace 
a najdete řadu fotografií za akcí 

 

 

Máte připomínky nebo návrhy, které byste chtěli sdělit Žákovskému 
parlamentu? 

Napište nám na e-mailovou adresu 
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