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Ahoj kamarádi, 

  
v těchto březnových dnech k nám přichází jaro a ním i Velikonoce. 

Času před Velikonocemi se říká Svatý, Pašijový nebo také Velký a je 

plný rituálů. Vycházejí z křesťanských i pohanských zvyků. 

Květná neděle – připomíná den, kdy Ježíš přijížděl do Jeruzaléma a 

místní ho vítali palmovými listy. Věřící dodnes přinášejí do kostela 

větvičky kočiček, které jim kněz při bohoslužbě posvětí.  

Modré pondělí – tento den se podle tradice nesmělo pracovat. 

Šedivé úterý – přichází čas na uklízení. 

Škaredá středa – také se jí říká Sazometná. Je to den, kdy Jidáš 

zradil Ježíše. Tento den se nesmí nikdo mračit, protože pak se bude 

mračit celý rok.. 

Zelený čtvrtek – den odpuštění. Naši předkové vybíhali hned ráno 

ven, aby se omyli vodou z potoka. Tento den utichají zvony a „odlétají 

do Říma“. Tento den by se mělo jíst něco zeleného (špenát). 

Velký pátek – den, kdy se dodržoval přísný půst. Nesmělo se prát 

prádlo a čekalo se na zázraky. V tento den se otvírá země a vydává 

své bohatství. Můžete tedy najít poklad. 

Bílá sobota – pečou se beránky a mazance. Muži pletou pomlázky a 

ženy malují vajíčka. 

Velká noc – v neděli se začínají jíst tradiční velikonoční jídla – vejce, 

beránek, mazance. Schází se nejbližší rodina a všichni společně 

hodují. 

Velikonoční pondělí – kdysi se mu říkalo Červené pondělí. Po ránu 

vycházejí koledníci šlehat pomlázkami děvčata. Za ně dostávají 

vajíčka a cukroví.. Která dívka dostane pomlázkou, omládne a v tomto 

roce neuschne. 

 

                                                     Veselé Velikonoce 
                                                                                        Vladěna Šiková 

 

 



KDE SE VZAL…….. 
…. Beránek – v křesťanství symbolizoval nevinnost, čistotu a obětování. I to je 

důvod, proč se dodnes pečou velikonoční sladcí beránci. 

…..  Zajíček – je symbol štěstí, skromnosti, pokory  a zrození.  

…..  Kočičky – nahradily palmové listy, kterými vítali lidé Ježíše. Jsou posly jara a 

naděje.  

…..  Pomlázka – je pletená ze živých větviček, a proto dává dívkám a ženám 

energii, sílu, radost a chuť pracovat. 

 

 

JAK ZACHÁZET S VAJÍČKY? 
Jak poznáme, jsou-li vajíčka čerstvá? 
Roztočíme vajíčko delší stranou. Jestliže vajíčko „běží“ rychle a „nekulhá“, je 

čerstvé, protože ještě nevyschlo a nemá vzduchovou bublinu. Nebo vejce 

ponoříme do sklenice s vodou. Týdenní vajíčko visí ve vodě nastojato, starší plave 

na hladině.  

Aby vejce nepopraskala? 
Nechávejte vajíčkům v kastrolku dost místa. Můžeme je také propíchnout na širší 

špičce. 

Proč chladíme vajíčka po uvaření? 
Skořápka je silný izolační obal. Když tedy vajíčko vyndáme z vařící vody a 

neochladíme, vaří se ve skořápce dál. Prudce zchlazená vejce se také lépe loupají.  

Jak slepice žila? 
Poznáme z prvního čísla kódu, kterým bývají vajíčka orazítkována – 0, 1, 2, 3. 

Nula je nejlepší. Slepice žila venku, svobodně, s kohoutem. Jednička mohla žít 

také venku, ale nemusela mít potravu bio. Dvojka žila na podestýlce, ale v halách 

bez slunce. Trojka žila v kleci. 

 
 

 

 



Jednoduchá vajíčková pomazánka 
Připravte si oblíbenou vajíčkovou pomazánku.  

Příprava: 5 minut   

Ingredience 

 4 natvrdo uvařená vejce   

 4 lžíce majonézy  

 1 středně velká cibule   

 1 lžička Gurmánské hořčice   

 sůl  

Příprava: 

Uvařená oloupaná vajíčka rozmačkáme, smícháme s majonézou, hořčicí a 

nakrájenou cibulí. Ochutíme solí a případně pepřem. 

Tip: Můžeme posypat čerstvou petrželkou 

 

 

VELIKONOČNÍ VTIPY 
O Velikonocích u Doležalových: „Rychle, pojď se podívat, mámo. Je tu synek toho 

zazobaného podnikatele z vedlejšího vchodu. Má s sebou samošlehací pomlázku a 

venku náklaďák s kontejnerem a velkou rukou na nadílku!” 

 

 
 

 

 

 



PROJEKTOVÝ DEN 
18. února 2016 se konal projektový den. Rozdělení do skupin jsme si vyrobili dva 

dárky s velikonoční nebo jarní tématikou. 

 

 
 

 
 

 

 



 

ŠKOLA ŽIJE SPORTEM 
Pravidelné sportovní turnaje, kurzy bruslení, lyžařský kurz a kurzy plavání jsou 

v naší škole samozřejmostí. 

11.12.2015 – turnaj ve vybíjené – 1. stupeň 

25. 1.2016 – šipky 

26. 1.2016 – turnaj ve florbale (chlapci – 2.st.) 

27. 1.2016 – turnaj ve vybíjené (dívky – 2.st.) 

22.2. – 27.2.2016 – lyžařský kurz na Špičáku – 7. třída 

Únor – březen – bruslení 

 

 
Účastnice turnaje ve vybíjené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TURISTICKÝ KROUŽEK - 4. cesta za poznáním  

MUZEUM LOUTEK 
V prosinci se vypravil turistický kroužek na čtvrtou výpravu za poznáním 

do Muzea loutek v Plzni. Žáci si vyzkoušeli práci s maňáskem, marionetou, 

dozvěděli se, kam až sahají začátky loutkového divadla. Na úplném konci 

dostali také možnost zahrát si divadlo. Poté navštívili trhy na plzeňském 

náměstí Republiky. Všichni se na závěr odměnili výborným trdelníkem. 

 
 

 
 

 

 



 

 

Velikonoční pro holky 

 

Kropenatá slepička 

snesla bílá vajíčka, 

obarvím je, vymaluji, 

všechny chlapce podaruji, 

pentličky si nastříhám, 

na pomlázku jim je dám. 

 

 

Já jsem malý koledníček, tetičko, 

přišel jsem si pro červený vajíčko. 

Pro vajíčko červený, 

pro koláč bílý, jsem-li já vám, tetičko, 

koledníček milý? 

 

JARNÍ PRANOSTIKY 
Březen - za kamna vlezem. Duben - ještě tam budem. 

Březen bez vody - duben bez trávy. 

Březnové slunce má krátké ruce. 

Hřmí-li v březnu, sněží v máji. 

O svatém Balbíně je už u nás po zimě (31.3.) 

Aprílové počasí je nad ženu vrtkavější. 

Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň. 

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. 

Bouřky před Vojtěchem - déšť o žních (23.4.) 

Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po něm. 

Jasný Jiří - pěkný podzimek (24.4.) 

Před Jiřím sucho, po něm mokro. 

Brambory sázej na svatého Marka - bude jich plná jamka (25.4.) 

Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo (25.4.) 

 
 

 



EXKURZE DO PRAHY – 5. a 6. třída 
Společně s pátou třídou jsme navštívili 8. 3. 2016 Prahu. Jeli jsme autobusem – 

luxusním. Cesta trvala něco přes hodinu. Před Pražským hradem jsme měli sraz 

s průvodkyní.  

Průvodkyně nám ukázala spoustu památek – Chrám svatého Víta a Zlatou uličku, 

která se nám velmi líbila. Potom jsme šli na Karlův most a odtud na Staroměstské 

náměstí podívat se na orloj. 

Až na nepřízeň počasí to byl zajímavý zážitek. 

                                                                                              (podle prací 6. třídy) 

 

 


