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Ahoj kamarádi! 
      Máme tady jaro. Příroda se začala probouzet po zimním spánku. 

Brzy nás čekají Velikonoce. 

     Velikonoce navazují na tradici původně pohanského svátku jara. 

Nyní jsou v České republice Velikonoce nejvýznamnější křesťanský 

svátek, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle 

křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování.  

 

MÝTY A TRADICE 

Květná neděle se jmenuje podle kvetoucích olivových větviček, 

kterými se zdobívaly kostely. U nás se nahrazují kvetoucími 

kočičkami. 

Modré pondělí – tento den se nemá pracovat. Máme jen odpočívat. 

Šedivé úterý – uklízí se. 

Škaredá středa – kdo se mračí na Škaredou středu, bude se mračit 

celý rok. 

Zelený čtvrtek – naposledy se rozezní zvony, které pak odletí do 

Říma a vrátí se až na Bílou sobotu. Tento den jíme zelenou stravu – 

např. špenát. 

Velký pátek – je nejmagičtější den v celém roce. Otevírají se hory, 

které vydávají poklady. 

Bílá sobota – zvony se vracejí z Říma. Peče se beránek, malují se 

vajíčka. Chystáme se na Velikonoce. 

Velikonoční neděle – říká se jí Boží hod velikonoční. Je to největší 

křesťanský svátek v roce. Naši předkové nechávali v tento den 

posvětit mazanec a beránka, které pak doma rozdělili a všichni 

společně snědli. 

Velikonoční pondělí – vyšupání pomlázkou zajistí sílu a zdraví. 

Rozdávají se vajíčka. 

 

VESELÉ VELIKONOCE.                                    V. Šiková 

 

 



SVÍČKÁRNA   RODAS 

 
     Před Vánocemi a před Velikonoce podnikly některé třídy (4., 5., 8.) 

a školní družina výpravu do svíčkárny Rodas, která sídlí v Plzni – 

Liticích. Zde jsme si připravili pro své nejbližší milé dárky pro chvíle 

pohody – léčivé soli, ozdoby z vosku a ozdobili jsme svíčky. 

 

 

 
 

Děti z chotíkovské ŠD byly jedni z prvních, které navštívily svíčkárnu 

Rodas již při jejím zahájení provozu. Ve svíčkárně jsou vystaveny i 

jejich obrázky a fotografie. 

 

 

 

 

 



PŘED VÁNOCEMI NÁS NAVŠTÍVILI HOKEJISTÉ 
     V pondělí 15.12.2014 měli žáci ZŠ Chotíkov možnost pobesedovat s 

hokejisty HC Škoda Plzeň. Do kulturního domu Slávie, kde se beseda 

konala, přijeli Jakub Jeřábek a Jakub Lev.  

      Setkání bylo zahájeno hymnou HC Škoda Plzeň. Poté následovalo 

představení obou zástupců, nechyběla ukázka výstroje hokejistů a 

zodpovězeny byly dotazy z řad žáků i pedagogů. Na závěr proběhla 

autogramiáda a společné focení hokejových hvězd a jednotlivých 

třídních kolektivů.  

     Zprávu o besedě s hokejisty Jakubem Jeřábkem a Jakubem Lvem 

otiskl Plzeňský deník dne 3.1.2015. 

 
 

 



 

 

 

MERKUR  
Školní družina na výstavě v Přešticích 
 

     V sobotu 21. února se vypravily děti z turistického kroužku na již 

sedmé putování za poznáním. 

     Tentokrát naše cesta vedla do Přeštic, kde ve zdejším Domě 

historie probíhá výstava "Fenomén Merkur". Paní průvodkyně dětem  

o stavebnici Merkur  vyprávěla,  ukázala,  jak se se  stavebnicí 

pracuje a poté si již děti mohly samy vyzkoušet  ze stavebnice něco 

složit. Na závěr prohlídky byl  pro děti připraven kvíz, který všichni 

zvládli na jedničku. Po skončení návštěvy v Domě historie jsme si 

prohlédli město Přeštice a zapojili se i do i masopustního průvodu.          

Výlet se všem velmi líbil. 

 

 
 



CO   UMÍŠ? 
Projektový den 

 
     V úterý 24. 2. 2015 proběhl v naší chotíkovské škole projektový 

den „Co umíš?“. 

     Děti společně se svými učitelkami zahájily přípravu na jaro 

rukodělnou výrobou. Byly rozděleny do skupin a během krátké chvíle 

se ve třídách začali objevovat papíroví zajíci, ozdobné koule, různé 

věnce a další výrobky, které budou použity na Ples SRPDŠ a na 

Jarmark, který se také na jaře uskuteční. 

 
 

 
 



VELIKONOČNÍ  SYMBOLY 
 

Beránek  
je velmi starý a rozšířený symbol Ježíše Krista. Proto o Velikonocích 

jíme skopové a pečeme beránka. 

 

Vajíčko 
je symbolem zrození jara a nového života (nesmí být vyfouknuté). 

Podle křesťanů je zase symbolem Kristova uzavřeného hrobu, kde je 

přesto ukrytý život. 

 

Pomlázka 
Šlehání zeleným proutkem nebo polévání vodou je spojené 

s představou probouzející se přírody. Přináší totiž „pomlazení“. Proto 

správný hospodář vyšlehal i krávy a ostatní dobytek. 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRO KOLEDNÍKY – VELIKONOČNÍ MÁSLOVÉ 

SUŠENKY 
Potřebujeme: 

125 g změklého másla 

200 g hladké mouky 

100 g moučkového cukru 

1 vejce 

 

Postup: 

Všechny ingredience dáme na vál a vypracujeme jemné těsto. 

Nedáváme ho do lednice, ale hned připravujeme sušenky. S těstem se 

tak lépe pracuje. Předehřejeme troubu na 17O stupňů. Vyválíme 0,5 

cm silné těsto a vykrajujeme z něj vajíčka (nebo jiné tvary). Když 

bude těsto tenčí, sušenky pak budou tvrdé! 

Sušenky pak dáme na plech s pečícím papírem a pečeme 7 minut 

dozlatova. Před zdobením je necháme vychladnout. 

 

Sušenky můžeme zdobit čokoládovou polevou nebo polevou z bílků. 

 

Bílková poleva 

1 bílek 

1 lžička citrónové šťávy 

170 g moučkového cukru 

- můžeme použít i potravinářské barvivo 

Do misky vložíme bílek, citrónovou šťávu a cukr. Vše důkladně 

promícháme do hladké hmoty. Hmotu dáme do zdobících sáčků a 

sušenky zdobíme jako perníčky. 

 

 
 



VELIKONOČNÍ VTIPY 

 
 

Ptá se Pepíček pana faráře: "Je to pravda, velebný pane, že všechny 

zvony letí o Velikonocích do Říma?" 

 "Ano, to je pravda." 

 „Tak to ten náš asi neměl na letenku." 

 

Brzo budou Velikonoce. "Frantíku, půjdeš na kočičky?" "Těžko. 

Tatínek říkal, že na holky mám ještě čas." 

 



CO NÁS ČEKÁ NA JAŘE? 

 

Sportovní turnaje 

Projektový den 

Jarmark 

Chotíkovská šlápota 

 

Právě probíhají kurzy plavání a bruslení. 

 
Bruslení – 3. a 4. třída 

 

 

 

 

 

Na tomto čísle Chotíkováčku spolupracovali: V. Šiková, Z. Houdková, A. Šípková, 

A.Poppová, J. Žílová. 

Foto: archiv školy. 

 


