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Ahoj kamarádi! 

     Přišlo jaro a přiblížily se i Velikonoce. Mám ráda tohle období, kdy 

se všechno v přírodě zazelená a všechno začíná kvést. 

     Letos se slaví Velikonoce od 14. do 17. dubna. Letos mají pracující 

lidé (školáci mají samozřejmě velikonoční prázdniny už od čtvrtka) 

volno i na Velký pátek. 

     Velký pátek byl dnem půstu – tedy žádné maso, vejce, mléčné 

výrobky… Býval to den modliteb a rozjímání. Také se věřilo, že se 

v tento den otevírají poklady a ten, kdo se vykoupal na Velký pátek 

v proudící vodě, zachoval si pro další rok zdraví. Musel to však 

stihnout do východu slunce. 

Velikonoční pranostiky 

 Co je na Zelený čtvrtek vyseto, vše se vydaří. 

 Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. 

 Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej! 

 Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí. 

 Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší žním požehnání. 

 Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý. 

 Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní. 

 Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva počni. 

 Jasné počasí o Velikonocích - nastane léto o letnicích. 

Přeji všem hezké jaro a veselé Velikonoce.                       Vladěna Šiková 

 



Proč barvíme o Velikonocích vajíčka? 

     Vajíčka jsou odměnou pro koledníky i hezkou velikonoční dekorací. Ale mají 

také svůj symbolický význam. Vejce znamená nový život nebo znovuzrození. 

Historie barvení vajíček sahá až do starověkého Řecka a Persie, kde se na svátky 

jara barvila načerveno.  

     Vejce můžeme obarvit v barvách, které si koupíme v obchodě, ale k barvení 

vajíček můžeme využít také přírodní barviva. 

ŽLUTÁ – chceme-li mít žlutě obarvená vajíčka, přidáme do vody, ve které se 

vejce vaří, kurkumu nebo kari. 

ČERVENÁ – do vody, ve které vaříme vejce, vaříme kousky řepy nebo šťávu 

z řepy. 

MODRÁ – modrá barva vyzní pouze na bílých vejcích. Do nálevu nakrouháme půl 

hlávky zelí. 

ZELENÁ – zelenou barvu na vajíčkách získáme tehdy, povaříme-li kousky 

mraženého špenátu nebo mladé žito. Světle zelenou barvu získáme vařením kmínu 

nebo lipového květu. 

HNĚDÁ – osvědčené barvivo na vajíčka jsou slupky ze žlutých cibulí.  

JARNÍ RECEPT Z VAJEC 

Jarní probuzení 

Potřebujeme : 6 natvrdo uvařených vajec 

                       1 cibuli 

                       1 zelenou papriku 

                       1 červenou papriku 

                       1 hlavičku čínského zelí 

                       150 g tvrdého sýra 

                       100 g kuřecí šunky 

                       100 ml smetany 

                       sůl, pepř 

Oloupaná vejce nakrájíme na kostičky, přidáme pokrájenou cibuli, papriku a 

najemno pokrájené čínské zelí. Vše dáme do misky a smícháme se 

smetanou.Osolíme, opepříme a nakonec vmícháme na malé kostičky nakrájenou 

šunku a sýr. Dáme nejméně na 1 hodinu zchladit do ledničky. Podáváme s pečivem. 



ZAJÍC  NOSÍ  ŠTĚSTÍ 

„Kdo má v uzlíčku zaječí pacičku, ten se neztratí a smůla na něj 

neplatí……“ 

V mnoha tradicích je právě zajíc spojován se štěstím. 

Kromě toho, že zajíc nosí dětem velikonoční vajíčka, přináší také 

štěstí energii a hojnost. Podle bible je zajíc chytřejší než mudrc, 

symbolizuje skromnost, pokoru ale i zmrtvýchvstání. Zajíc nemá oční 

víčka, takže to vypadá, že nikdy nespí. Jako nositel vajíček pochází 

z Německa z roku 1572, ale postupně se rozšířil do celého světa. 

 

 

VELIKONOČNÍ   VTIPY 

Stará babička se vykloní z okna a křičí na hochy před domem: 

„Hoši, mně už sluch moc neslouží. To se tak řehtáte nějakému fóru, 

nebo máte s sebou řehtačky?“ 

 

O Velikonocích: „Teto, ta vajíčka se ti nějak srazila, ne? 

„Kdepak, vajíčka zdražila,“ vysvětluje teta, „to jsou obarvené 

ořechy.“ 

 

 
 



 PŘIPRAVUJEME   SE   NA   VELIKONOCE……. 

(7. třída) 

 

+ Ráno vstanu a jdu mrskat pomlázkou přes celou vesnici. Někdo mi dá 

peníze, ale většinou dávají vajíčka nebo sladkosti. Odpoledne přijdu 

domů a podělím se sestrou. Odpoledne jíme velikonočního beránka. 

 

+  Velikonoce jsou pro mě Dnem čokolád. Vstávám brzy ráno. Jinak 

Velikonoce neslavíme. 

 

+  Velikonoce trávíme tak, že jsme všichni spolu. Ráno vstaneme v 8 

hodin a jdeme koledovat. Obcházíme všechny domy ve vesnici a 

probouzíme ty, kteří ještě spí. Pak přijdeme domů a máme plný košík 

sladkostí. 

 

Velikonoční básnička 

přivolá nám zajíčka. 

Tak na zahradě hledej vajíčka, 

malovaná jak strakatá kravička. 

Velikonoční beránek 

mmm, jak dobře chutná. 

Jen nepřežeň to s ním, 

přibereš pak kila. 

 

 
 

 
 

 

 



LYŽAŘSKÝ  KURZ – 20. – 25. února 2017 

  
     Na konci února se většina naší třídy vypravila na Šumavu – na lyžařský kurz. 

     Sotva jsme se ubytovali, čekal nás oběd a pak hurá na svah. Jako první jsme 

se vydali na malou sjezdovku přímo v areálu hotelu Sirotek, rozřadili se do 

družstev a zopakovali si základy lyžování. Došlo i na různé závody – např. jízda po 

jedné lyži. Potom, co jsme se unavení vrátili do hotelu , nás uvítala vydatná 

večeře. 

     Druhý den ráno pršelo. Když jsme se nasnídali, rozhodlo se o alternativním 

programu – pexesiádě. Odpoledne jsme si obuli přeskáče a vydali se na Špičák na 

dojezd Šancí. Mnoho lidí jelo na vleku poprvé, a tak to bylo docela zajímavé.  

     Třetí den opět lilo jako z konve. Tentokrát jsme se ale rozhodli vydat na 

strastiplnou cestu na velké sjezdovky dopoledne.Vrátili jsme se celí promočení, a 

tak jsme celé odpoledne strávili v hotelu, kam za námi přijela na besedu horská 

služba. 

     Čtvrtek – zledovatělé sjezdovky, ale konečně pěkné počasí. Dopolední lyžování 

a odpoledne slalom mezi hůlkami.  Večer jsme si každý vymyslil nějakou hru a 

užívali si poslední okamžiky lyžáku.  

     Ráno pouze snídaně a zpátky do školy. Myslím, že budu mluvit za všechny, když 

řeknu, že se nám domů nechtělo. Lyžák jsme si neobyčejně užili, poznali nové lidi 

ze Všerub, kteří jeli s námi, zalyžovali si a i něco nového přivezli a naučili.Už 

stačí jen poděkovat paním učitelkám, že to s námi vydržely, a vrátit se zpátky do 

školních lavic.                                                                                Šárka Křikavová 

 
 

 

 



TURISTICKÝ  KROUŽEK  –  HORNICKÝ   SKANZEN 

V sobotu 18. března se turistický kroužek vypravil Pendolinem do hornického skanzenu a 
štoly Prokop  ve Stříbře. Žáci se svezli důlním vláčkem, prošli štolou a nakonec si rohlédli 

historickou část města. Výlet se všem líbil. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 


