
  
  

Tajemství zvířecí říše  řešení Žákovský časopis 

Tak co, našli jste jedno chybné tvrzení? Je v posledním 

sloupečku. Tvrdili jsme, že zajíc při útěku dělá až 2 metry dlouhé skoky. 

Ve skutečnosti je zajíc tak výborný skokan, že jeho jeden skok může 

měřit až 4 metry. 

Hlavolamy 

Co právě letí  Kraslice 

Zuzka 6. A 

 OlaT email: casopisgolden@seznam.cz 

Míša 5. A 



  
  

Ředitelský sloupek Naše česká NEJ  Kostka cukru Tajemství zvířecí říše 

S Velikonocemi je neodmyslitelně spjat malý ušatý zajíček. 

Pojďte si o něm přečíst pár zajímavostí a hledejte, kde jsme tentokrát 

záměrně udělali chybičku. 

Milí čtenáři, Kostka cukru  jedna z mnoha 

do konce školního roku nám drobností, kterou dnes považujeme 

zbývají poslední tři měsíce. za samozřejmost a která poprvé spatřila 

Duben a květen přinesou světlo světa právě na území dnešní České 

jak volné dny 18.4. – 20.4. republiky v Dačicích. 

velikonoční svátky, 1.5. 

a 8. 5. státní svátky, tak 

tradiční akce jako zápis 

pro předškoláky, Aprílový 

běh do schodů, Rekordy 

školy, výlety, exkurze a další 
Andrea 6. A zajímavé akce školy. 

Všem, kteří budou 

dělat přijímací řízení, přeji Všetečné otázky 
zdárné složení těchto 

důležitých zkoušek v jejich 

životě. 

Já osobně se těším " Paní učitelko, proč jste se rozhodla učit na naší škole?" 
na velikonoční svátky, 

hlavně na barvení vajíček, 

pečeného beránka a tradiční 

velikonoční sekanou. " 

" 

Je něco, co vás na angličtině nebaví?" 
Krásné jarní dny přeje 

Mgr. Lenka Králová Co byste dělala, kdybyste jako jediná přežila pád letadla?" 

" Kočka nebo pes?" 

Míša 5. A Markéta 6. A 



  
  

Deváťáci přejí maminkám Slavní rodáci  Jan Nepomuk Neumann 

Zuzka 9. A 

Zuzka a Anežka 9. A 

Lucka 9. A David 9. A 

. 

Aneta a Lucka 8. C 

Matěj 9. A 

Karolína 9. A 



  
 

Významný den  Velikonoce Velikonoce na Prachaticku 

Velikonoce jsou nejvýznamnějším 

svátkem křesťanů a podle jejich pojetí se váží 

k ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 

Svůj původ mají s největší pravděpodobností 

v pohanských tradicích a oslavách jara. Podle 

pekání vajec 

sekání vajec 

katolické tradice jsou Velikonoce 

vyvrcholením 40denního postního období. 

Velikonoční koledování Modré pondělí 

Žluté úterý 

Škaredá středa 

Zelený čtvrtek 

Velký pátek 

Bílá sobota 

Velikonoční zajímavosti z USA 

Velikonoční neděle  

Velikonoční červené pondělí 

 

 

Róza 6. B, Vojta 7. B 

Tomáš a Vašek 6. B 


