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ÚVODEM  

       slovo třídní učitelky 
 

Vážení čtenáři, právě jste otevřeli časopis „Třídní pokec“, který vydává třída 5.A základní školy 
v Drnholci.  Podnětem k vytvoření časopisu byl sen, vytvořit něco vlastního, co by definovalo 
naše páťáky. Chtěli jsme vyzdvihnout jednotlivé talenty dětí. 

Jedná se o čtvrtletník, který je určen všem, co fandí naší třídě a rádi si přečtou zajímavé 
příspěvky.  Najdete zde od každého trochu: vaření, sport, PC hry, lidové tradice, ankety a 
rozhovory ...atd. 

Chtěla bych tímto poděkovat paní učitelce Mgr. Janě Juřenové, která nám pomáhala 
s korekturou textů a celé „mojí“ třídě 5.A za skvělou spolupráci, přístup a zajímavé články. 

Jsem na vás pyšná dětičky 😊 

slovo šéfredaktora 

            (autor: Marek Kocman) 

 

                Držíte v ruce první číslo časopisu Třídní Pokec jarní vydání. Časopis slouží pro pobavení 
a zjištění nových informací o běžných věcech. Časopis obsahuje návody, články, ankety, humorné 
vtipy, komiksy a více. Rád bych poděkoval všem, kteří pomáhali s tvorbou časopisem. Hlavně 
děkuji paní učitelce M. Lerch a grafickému týmu. 
  

 

Náš tým:  
Šéfredaktor: Marek Kocman   
Zástupce šéfredaktora: Tom Zugárek 
Vedoucí grafického týmu: Maty Bylok  
Grafický tým: Natka Kovářov ,Terka Macíková , Eliška Povolná 
Korekce:  Mgr. Jana Juřenová 
Vymahač a upomínač termínů článků: Mgr. Martina Lerch  
Fotografie: dodali autoři článků 
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MASTERCHEF JUNIOR 
(autorky: Tamara a Tereza Kovalčíkovy) 

Velikonoční 

bábovka 
Suroviny: 

25 dkg hladké mouky 
20 dkg másla 
20 dkg cukru moučky 
25 dkg polohrubé mouky  
prášek do pečiva 
3 vejce 
hrnek mléka 
20 dkg ml. ořechů 
1 tabulka čokolády na vaření 

Příprava: 

Utřeme máslo s cukrem, postupně přidáváme celá vejce (vůbec není zapotřebí oddělovat 
žloutky od bílků). Řádně vyšleháme. 

Poté opatrně přidáváme mouku smíchanou s práškem do pečiva, ořechy a nakonec jemně 
přimícháme nastrouhanou čokoládu. 

Pečeme asi tři čtvrtě hodiny při 180 
stupních. Táto bábovka je vynikající 
díky máslu a ořechům je nádherně 
vláčná a vůbec není suchá. 

DOBROU CHUŤ! 
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KOMIX 
 (autor: Matyáš Bylok)  

¨ 

NAŠE ANKETA 
                                                      
                                                        (autor: Marek Kocman, Tom Zugárek) 
 

Jídlo 
Často se v naší jídelně podává jídlo lasagne. Ty, co by nevěděli, 
co jsou lasagne. Lasagne jsou těstoviny a masová směs. A teď se 
vrhneme už konečně na anketu. Zeptali jsme se naší třídy, jestli 
mají rádi lasagne. 77% žáků řeklo, že má rádo lasagne. 17% žáků 
řeklo, že nemají rádi lasagne. 6% žáků se do ankety nezapojilo. 
 

 

   Hudba 
Často u nás ve VV žáci poslouchají hudbu. Udělali jsme anketu na 
hudbu. Nejvíce žáků 5.A  poslouchá crabrave, a to hlavně kluci. 
Otázka zněla takto. Jakou hudbu máte rádi? 75% Má rádo 
Crabrave. 5% je ostatní. 20% Je Savage love a Wab. 
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                                                   VELIKONOCE SE BLÍŽÍ ! 
                                          (autor: Matěj Štěpaník)  

 

Velikonoce jsou 
nejvýznamnějším křesťanským svátkem, 
oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
Vedle toho jsou Velikonoce 
obdobím lidových tradic spojených 
s vítáním jara, které s náboženským 
svátkem souvisejí jen volně. 

Velikonoce jsou pohyblivý svátek, 
datum se mění rok co rok.  V západní 
křesťanské tradici neděle Zmrtvýchvstání připadá na první neděli po prvním jarním úplňku po 
rovnodennosti, tedy na měsíc březen či duben.  

U Slovanů a Germánů splynuly lidové oslavy Velikonoc s pohanskými slavnostmi jara, které 
oslavovaly procitnutí přírody ze zimního spánku.  

Velikonoční svátky připadají 
na neděli následující po prvním 
jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk 
připadne na neděli, slaví se Velikonoce až 
další neděli. Pondělí velikonoční může 
připadnout na den v rozmezí od 22. 
března do 25. března, tedy 
přibližně znamení Berana. 

Beránek představuje v židovské tradici Izrael 
jako Boží stádo, které vede Hospodin. 

V křesťanství je beránek Boží jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské 
víry on je beránek, obětovaný za spásu světa. 

Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového života, neboť samo zárodek života 
obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení.  

 V souvislostí s lidovou tradicí se zvyk tato vejce malovat udržuje i nadále (označení „kraslice“ je 
pak odvozeno od červené barvy).  

Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista. 
Tradičním křesťanským zvykem je jejich svěcení na Květnou neděli a používání popela z jejich 
spálení o Popeleční středě.  
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Řehtání – od čtvrtka do soboty chodili po vsi 
chlapci školou povinní a nahrazovali zvony, které 
odletěly do Říma. Na Zelený čtvrtek se šlo po 
škole a navečer, na velký pátek ráno před školou, 
po škole a na večer a naposledy na bílou sobotu 
ráno. Chodili tak, aby obešli celou vesnici a 
u každého křížku se modlili. Na Velký 
pátek v podvečer obešli ves dům od domu, kde 
vykoledovali nějaké vajíčko, sladkost – sušené 
švestky, křížaly či drobné mince.  

V Česku je prastarou tradicí hodování 
a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a 
chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou 
pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř proutků a ozdobena 
barevnými stužkami. Podle tradice muži při hodování pronášejí koledy. Nejznámější velikonoční 
koledou je tato krátká říkanka: 

 „Hody, hody doprovody, 
dejte vejce malovaný,  
nedáte-li malovaný,  
dejte aspoň bílý,  
slepička vám snese jiný…” 

Ačkoli může být vyšlehání bolestivé, není cílem způsobovat příkoří. Jiný výklad pomlázky – 
odvozeno od pomlazení, tj. omlazení. Proto muži používají mladé proutí s největším podílem 
„životní síly“, kterou jakoby předávají vyšlehané osobě. Z téhož důvodu ženy dávají jako odměnu 
za omlazení vajíčko, prastarý symbol nového života. Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce 
vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. V některých oblastech ženy mohou 
pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají na muže a chlapce kbelíky studené vody. Zvyk se napříč 
českými zeměmi mírně mění. 

U nás doma probíhá tradice tak, že my kluci jdeme na mladé proutí, ze kterého potom pleteme 
pomlázku (karabáč). Holky obarví vajíčka a upečou velikonočního beránka z bábovkového těsta, 
upečou velikonoční nádivku a maminka uvaří slavnostní oběd a dělá výborný mazanec. V pondělí 
ráno vymrskáme doma holky a poté chodíme po rodině po koledě.  
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VŠE O HRÁCH – recenze hry  
(autor: Štěpán Hryčovský)   

 

Crash Bandicoot 4: It's About Time 

 

Tato hra neomrzí. Někteří si ji pamatují od samých začátků a 
někteří ji znají od nejnovějších dílů. Je jedno, jestli ji hrajete teď 
nebo jste ji hráli v roce 1996 nebo 2006, protože hra je stejně 
výjimečná a zábavná. V Americe byla vydána 31. srpna a v Evropě 

stejného roku v listopadu. Nejnovější díl se nazývá Crash 
Bandicoot 4: It's About Time. 

Je pro Playstation Xbox i pro počítače. 

 

 

 
FTÍPKY A SRANDIČKY 

                                          (autor: Lukáš Kolka)  
 

„Honzo, kde máš úkol?" 
,, Nemám pes mi ho snědl." 
,, To je ale hloupá výmluva.!" 
,, Přísahám, ale dalo mi práci, ho k tomu přinutit." 

Pepíček se ptá maminky:,,Dáš mi tři koruny na lízátko?" Maminka odpoví: „ Ne,        

Pepíčku, už jsi velký kluk." „ Tak to mi dej dvacku na pivo!" 

 ,,Pepíčku, skloňuj slovo chléb." 
,, Kdo, co - chléb." 
,, S kým, s čím? - se salámem." 
,, Komu, čemu? - mně." 

 Paní učitelka se ptá dětí, jak přicházejí na svět mláďata. Kočka se okotila, kráva se otelila 
a.…Pepíček se přihlásí a řekne:  „A žralok se vožral." 
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VÝLETY ZA POZNÁNÍM 
 

 (autor: Filip Šill) 
 

 
 
 
V naší rubrice " Výlety za poznáním " 
Vás dneska pozvu na jeden z našich 
nejrozsáhlejších moravských hradních 
areálů vyčnívající nad soutokem řeky 
Svratky a potoka Veverky.  
Vznikl zřejmě již na přelomu 12. a 13. 
století jako lovecký hrad moravských 
markrabat. Hrad Veveří, láká nejen na 
zajímavé expozice, ale i  na opravený 
most , jež zdobí sochy světců. K 
otevření se připravuje expozice o 
pověstech, které jsou s ním spojeny.  
V rámci I. okruhu navštívíte reprezentační i privátní pokoje posledních soukromých majitelů 

hradu Veveří. Tento okruh vás provede 
celým prvním patrem Paláce - soukromým 
apartmá mladého hraběte, dětským pokojem 
a pokojem pro 
vychovatelku, reprezentačními salony, 
palácovou jídelnou a prohlídka je zakončena 
na vyhlídkové terase, odkud je nádherný 
výhled do okolních Podkomorských lesů a 
na Brněnskou přehradu. Na hrad Veveří se 

dostanete nejlépe parníkem, který vyplouvá každou půlhodinu z přístaviště na Brněnské 
přehradě. Spojíte tak krásnou plavbu po 
přehradě s výšlapem na hrad. U hradu 
se dá také najíst, jsou zde stánky 
s občerstvením. Otevřeno je od dubna 
do října, pokud to epidemická situace 
dovolí, vstupné 110 Kč a rodinné je 300 
Kč. Pokud se tam vydáte, užijte si to tak, 
jako já.  
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NEVINNĚ O VÍNĚ 
(autorky: Barbora Šebestová, Eliška Povolná)   

 

Drnholec patří do Mikulovské vinařské podoblasti. 
Zdejší viniční tratě jsou U křížku, Výsluní, 
Šibeniční vrch, Slunečný vrch.  O kvalitě místních 
vín se můžete sami přesvědčit ve sklepech 
zdejších vinařů, zejména na Husově a Wolkerově 
ulici, kde jsme se zeptaly na pár otázek místního 
pěstitele pana Šebesty.  

Jakým odrůdám se zde daří? 

Odpověď: Daří se zde hlavně odrůdám jako 
Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský, Rulandské bílé, 
Rulandské šedé, Chardonnay, Muškát Ottonel, 
Svatovavřinecké nebo Frankovka.  

Co je nejtěžšího na práci vinaře? 

Odpovědˇ: O vinohrad se musíme starat celoročně, proto je práce na vinici nejnáročnější a za tu 
péči, kterou jí věnujete, se vám odvděčí kvalitním vínem.  

Jakým způsobem se hrozny zpracovávají? 

Odpověď: V plné zralosti se posbírají a následně se odstopkují. Poté se vylisují a z lisu nám 
vyteče sladká šťáva – mošt, který prokvasí do burčáku a po jeho stočení a vyčeření máme hotový 
produkt víno.  

Jaké práce právě v tomto zimním období probíhají na 
vinici?  

Odpověď: Vinohrad právě připravujeme na další 
vegetační období. Odstraňujeme nepotřebné letorosty 
abychom zajistili kvalitní a zdravou úrodu na letošní rok. 
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ROZHOVOR S…… 
(autoři: Marek Kocman, Matyáš Bylok, Tom Zugárek)   

 
Na otázky, které zajímaly naše spolužáky z 5.A jsme se zeptali v září 2020 paní ředitelky ZŠ 
Drnholec Mgr. Hany Vlkové. V té době začínala v nové funkci ředitelky školy.  
 
 
1. Otázka od Elišky Povolné a Terezy Macíkové. Líbí se Vám tahle práce?  

Odpověď: “Ano, líbí.“ 
 
2.  Otázka od Lilly Ann Vermešové. Zavře se škola.?  
     Odpověď: “Doufám, že ne, nic o tom nevím. Rozhoduje o tom vláda, kdyby bylo na mě, byli 
bychom tu pořád.“ 
 
3. Otázka od Lilly Ann Vermešové. Chcete 5.A. na informatiku? 

Odpověď: „Bylo to fajn, určitě je mi líto, že nemůžu učit víc hodin, jinak bych vás brala.“ 
 
4. Otázka od Matyáše Byloka. Je to těžké být ředitelkou?  
     Odpověď: „Strašně moc, nevěděla jsem jak moc, než jsem tady skončila.“ 
 
5. Otázka od Štěpána Hryčovského. Co musím udělat, abych se stal ředitelem (kou)?  

Odpověď: „Musíš vystudovat střední školu, udělat maturitu, vysokou školu, titul Mgr. po 4 
letech na vysoké škole, pak musíš učit ještě 4 až 5 let jako učitel (ka) na nějaké škole a pak se 
musíš dostat do konkurzu a vyhrát konkurz. A pak můžeš sednout do tak úžasného křesla v 
úžasné kanceláři. 

 
6. Otázka od Terezy Kovalčíkové. Jak dlouho budete ředitelkou?  

Odpověď: „Budu ředitelkou, dokud mě to bude bavit.“ 
 
7.   Anonymní otázka. Co je lepší - učitel nebo ředitel? 
      Odpověď: „Na učitelce se mi líbilo, že jsem byla v kontaktu s dětmi. Na ředitelce se mi zatím 
líbí to, že je každý den úplně jiný a že je to hodně pestré a nikdy nevím, co mě ten den čeká.“ 
 
8.   Anonymní otázka Je to těžké starat se o školu v téhle době? Co musíte dělat?  
     Odpověď:  „Asi v jakékoli době. Co musím dělat? Úplně všechno od toho, že se musím 
domluvit s panem školníkem, potom s paní kuchařkou, jestli jí vše funguje. 
S paními uklízečkami, s učiteli, jestli všechno funguje, zkrátka celý dům, celé vzdělávání a tak. 
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 SPORTOVNÍ RUBRIKA 
(autor: Matyáš Kocman) 

Čokoládová tretra 

 
Dnes Vám napíšu své zážitky a zkušenosti z atletického závodu Čokoládová tretra. Tento závod se 
od roku 1961 pravidelně koná v rámci mezinárodního atletického mítinku IAAF World Challenge 
Zlatá tretra Ostrava.  
Základní kola se konají v 16 městech České republiky. Já se zúčastnil kvalifikačního závodu v 
Břeclavi. Čekala mě oblíbená disciplína na 300m. Běžel jsem v nejrychlejším běhu a podařilo se 
mi vyhrát. Na vyhlášení, které předával český rekordman ve skoku do výšky pan Ton, jsem byl 
odměněn medailí a hlavně pozvánkou do Ostravy na semifinále. Spolu se mnou postoupili 
kamarád Lukáš z Břeclavi a závodník z Prahy. 

Do Ostravy jsem cestoval s tátou a mámou. 
Při příjezdu jsem se prezentoval na 
stadionu ve Vítkovicích, který je 
domovským také fotbalistům Baníku 
Ostrava. Stihl jsem navštívit také muzeum 
slávy Baníku, kde byla spousta historických 
fotek, pohárů a příběhů. Běžel jsem v 
odpoledních hodinách, tak jsme si zašli na 
oběd do restaurace Na lodi. Před závodem 
jsem se rozcvičoval na vedlejším stadionu. 
Potkal jsem tam mnoho světových atletů, 

kteří se chystali na úterní závod Zlatá tretra. V závodě nás startovalo 48 běžců, kteří postoupili ze 
základních kol. Podle času jsem běžel v nejrychlejším prvním běhu. Celkovým třetím místem se 
mi splnil sen a postoupil jsem do finále, který byl součástí hlavního závod. Po závodě jsme se 
přejeli ubytovat do penzionu v Beskydech, který nám domluvili pořadatelé. Ve stylové restauraci 
jsme povečeřeli a já šel zalehnout, protože jsem byl celkem unavený. 
Druhý den ráno jsem se už moc těšil na finále. Na stadionu byla spousta lidi, hodinu před startem 
si nás odvedli na rozcvičení. Toto rozcvičení vedl mistr světa v oštěpu Vítězslav Veselý. Samotný 
finálový závod byl rychle rozběhlý, já se moc necítil, bolelo mě v krku. V závěru jsem doběhl na 6. 
místě. Vítězem se stal závodník, kamarád z Nymburka. Na vyhlášení před mnoha diváky to byl 
zážitek. Poté jsem šel za rodiči na hlavní tribunu a užíval si sledování hlavního závodu. Postupně 
se v něm představili mistři světa, Evropy Bára Špotáková, Tomáš Staněk, ze zahraničních 
závodníků Jacob Ingebrigtsen a můj velký vzor Karsten Warholm.  Čokoládová  tretra byl můj 
dosud největší sportovní zážitek, získal jsem zkušenosti a těším se na další  závody.  
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PŘÍBĚH „JEDNA VĚTA“  
(autor: 5.A + Mgr. Martina Lerch) 

Název: Když jsem šel do Drnholce…. 
 
 
1. Potkal jsem mého kamaráda Petra.  
2. Zeptal jsem se ho, kam jde.  
3. Petr odpověděl, že jde pro pracovní sešit.  
4. Zeptal jsem se, jestli můžu jít s ním. 
5. Řekl, že ano.  
6. Procházeli jsme ve škole chodbou a spatřili jsme divné dveře.  
7. Zahlédli jsme tam světlo.  
8. Šli jsme za ním.  
9. Otevřeli jsme dveře. 
10. Ale …. nic tam nebylo.  
11. Zdálo se nám to divné.  
12. Tak jsme šli dál.  
13. A byly tam další dveře.  
14. Když jsme je otevřeli, byl tam dinosaurus.  
15. Zjistili jsme ale, že je plyšový.  
16. Byla tam místnost plná plyšáků.  
17. Tak jsme si řekli: To je divný, ale šli jsme dál, jenže hned vedle byly další tajuplné dveře.  
18. Chtěli jsme je otevřít, ale byly zamčené.  
19. U dveří byla rohožka a pod ní byly schované klíče. 
20. Odemknuli jsme dveře a místnost byla taky plná podivných hraček.  
21. Všechny hračky mluvily najednou a bylo to jako v hororu.  
22. Všimli jsme si, že jedna z hraček má Petrův pracovní sešit.  
23. Zařvali jsme na ně: „Zmlkněte a dejte nám ten sešit!“ 
24. Ve dveřích se najednou objevila paní ředitelka. 
25. Měla na rameni zavěšený prapodivný bojový stroj Antizloplyšákovač 2021.  
26. Plyšáci se lekli, že budou muset být po škole, tak radši utekli a zůstal po nich jen pracovní 
sešit.   
27. S Petrem jsme si ho vzali a šli jsme spokojeně domů.  
28. Na tenhle zážitek budeme dlouho vzpomínat.  
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UMĚNÍ V NAŠÍ TŘÍDĚ  
(autor: 5.A + Mgr. Martina Lerch) 

 
Na podzim v roce 2020 proběhl 1. ročník soutěže coronArt.S hrdostí mohu oznámit, že vítězem se stal 

právě žák naší třídy Tom Zugárek.  Nahlédněte, jaká výtvarná díla „páťáci“ do soutěže poslali.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
     
 

      Lukáš Kolka       Tereza Kovalčíková 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

     Tamara Kovalčíková      Damodar Caha 
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Petr Zugárek    Tomáš Zugárek    Tereza Macíková 

    Damodar Caha    Adéla Vyšková   Tomáš Zugárek 
 

Alexandra Kerelová        Alexandra Ćandová 
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JÁ A ŠKOLA 
(autor: Lilly Ann Vermešová) 

 
 

Za účelem zabránit šíření 
nemoci covid-19 se 11.března 
rozhodlo ministerstvo 
zdravotnictví zavřít základní, 
střední, vyšší odborné i vysoké 
školy. Jelikož počet nakažených 
v ČR přibýval, zavřeli 
restaurace, hospody, okresy 
atd. Během nouzového stavu 
nesmíte opustit svůj okres, 
výjimky jsou, když jedete k 
lékaři nebo do práce,  a v noci 
můžete venčit psa pouze do 
500 metrů od bydliště. A je 

toho mnohem víc. Navíc v roce 2020 hrála na ČT UčíTelka pomáhá dětem s učením. 
UčíTelka je určena pro první stupeň základních škol.  

Na distanční výuce se mi líbí, že se více ztotožňujeme s počítači, mobilními telefony a 
tablety. Horší zase je to, že některé děti mají problém s připojením a potom mají problémy, 
tohle by se ve škole nestalo. Proto spousta dětí se už chce vrátit do lavic. Každé dítě i já 
jsme se vždy těšily na prázdniny, ale tyhle nucené prázdniny většinu nebaví. 

 Nejvíce se těším na svět bez roušek a až zase uvidím se spolužáky a učitele. Na ten ruch v 
šatnách, na školní klub, na mou lavici, na “ vůni “ školní jídelny, na školní výlety a různé 
akce. Kdo by řekl, že dětem bude chybět škola. Změnila bych vládu jejich mozky, nápady a 
všechno ostatní……CHCEME ZASE NORMÁLNĚ ŽÍT!!!!!!! 

 
 
Komentář zbytku třídy: „Naprosto souhlasíme!“  


