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Ahoj kamarádi! 

     Mám ráda jaro. Mám ráda, když sluníčko hřeje (ale ne pálí), když 

se příroda začne zelenat, když vykouknou první jarní kytičky – 

sněženky, krokusy, narcisky, tulipány, … V letošním roce přišlo jaro 

20. března. Tomuto dni říkáme jarní rovnodennost. Jaro i Velikonoce, 

které k jaru patří, se slaví ve světě různě.   V Thajsku a Kambodži 

slaví v půlce dubna příchod jara tím, že se polévají v ulicích vodou, 

aby ze sebe smyli všechno špatné. V Japonsku se už od 3. století slaví 

Hanami (Svátek rozkvetlých sakur). Lidé pořádají pikniky, posedí pod 

rozkvetlými stromy, tančí a baví se. V Řecku nosí děti náramky 

z červených a bílých nití, aby je ochránily před jarním sluncem. 

V Bosně se sejdou lidé na břehu řeky, kde smaží vajíčka a pak je 

společně pojídají. 

Co se kdy děje? 

15. – 18. dubna – VELIKONOCE 

22. dubna – DEN ZEMĚ 

30. dubna – PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

1. května - PRVNÍ MÁJ 

8. května – DEN MATEK 

 

Krokus hlásí jaro! 



LYŽAŘSKÝ KURZ 

Letošní kurz probíhal od neděle 20. února do pátku 25. února. Hned po ubytování 

v hotelu Sirotek se děti těšily na rozdělení do dvou skupin podle výkonnosti, 

které proběhlo na jednoduché sjezdovce hned vedle hotelu. 

Následující dva dny se všichni poctivě věnovali zlepšování svých lyžařských 

dovedností. Skupina začátečníků pilovala manipulaci s lyžemi a pohyb na nich, 

později přidala první oblouky a jízdu na vleku. Pokročilí lyžaři vyrazili na 

náročnější modré sjezdovky na Špičák, na kterých trénovali různé druhy oblouků 

a jízdu v náročnějším terénu. Obě skupiny navíc zažily lyžování v proměnlivém 

horském počasí, kdy se často střídalo sluníčko a sněžení. 

Středa se stala odpočinkovým dnem. Odpoledne zůstaly lyže v lyžárně a celý kurz 

se za krásného počasí vydal na pěší návštěvu Železné Rudy. Zde jsme navštívili 

environmentální centrum zaměřené na šumavskou přírodu a historii lyžování, 

prohlédli si rychle se měnící centrum města a děti si doplnily zásoby v místním 

supermarketu. 

Během posledního aktivně stráveného dne už byla na všech vidět narůstající 

únava. Odpoledne proto proběhlo formou her na snadné sjezdovce nad nádražím, 

kde si mohla obě družstva zalyžovat společně a po večerním zakončení lyžáku se 

už všichni těšili na návrat domů.                                               Mgr. Viktor Stošek 

 



Velikonoce 

Na rozdíl od jiných svátků mají Velikonoce pohyblivé datum, řídí se termínem 

prvního úplňku po jarní rovnodennosti (20. březen). Podle západní křesťanské 

tradice připadá neděle Zmrtvýchvstání na následující neděli po tomto úplňku, 

letos to tedy bude 18. dubna. Výpočet data stanovil ekumenický koncil v roce 325 

ve městě Nikaia, který svolal císař Konstantin a kterého se zúčastnili biskupové 

z celé křesťanské církve. Obecněji ale chápeme Velikonoce jako oslavu konce 

zimy. 

Nevím, jak v které rodině se svátky jara slaví, ale většinou před Velikonocemi lidé 

uklízejí svá obydlí a během svátků si pak dají něco dobrého k jídlu. Proto vám 

nabízím jednoduchý recept na velikonoční máslové sušenky. 

MÁSLOVÉ SUŠENKY 

Potřebujeme: 200 g másla, 180 g krupicového cukru, 20 g vanilkového cukru, 1 

vejce, 400 g hladké mouky. 

Máslo a oba cukry vyšleháme elektrickým šlehačem na pomalé otáčky, dokud se 

nespojí. Přidáme vejce a mouku, vypracujeme těsto, které zabalíme do 

potravinářské fólie a dáme aspoň na 1 hodinu do lednice. Troubu předehřejeme na 

180 stupňů. Těsto vyválíme na pomoučněném vále na tloušťku cca 0,5 cm. 

Vykrajujeme tvary a pečeme cca 7 – 9 minut. Upečené sušenky zdobíme polevou 

z čokolády nebo z bílků, na kterou potřebujeme: 2 bílky, 1 lžíce citrónové šťávy, 

350 g moučkového cukru. Bílky šleháme s citrónovou šťávou, ale nesmějí se 

vyšlehat. Postupně přidáváme moučkový cukr. Šleháme na nízkou rychlost 

dohladka. 

 

 



Velikonoční týden 

Květná neděle (někdy nazývána Pašijová) – letos 10.dubna. Začíná pašijový týden. 

V tento den přijel Ježíš Kristus do Jeruzaléma a lidé ho vítali palmovými listy. Na 

paměť tohoto dne se kostely zdobí větvičkami kočiček. 

Modré pondělí – tento den prý by neměly hospodyně moc pracovat. Kostely se 

zdobí modrou látkou. 

Šedé úterý – velký úklid celé domácnosti. Bylo třeba zbavit se zimního nepořádku 

a vymést ze všech koutů pavučiny. 

Škaredá středa (nebo Sazometná) – vymetaly se komíny, k obědu se podával 

hrách nebo čočka. Tento den je nazván podle toho, že se Jidáš „škaredil“ na 

Ježíše. Tento den by se lidé neměli na sebe mračit. 

Zelený čtvrtek – v tento den si křesťané připomínají Jidášovu zradu a poslední 

večeři Páně. K jídlu bychom měli mít něco zeleného – špenát, … Při večerní mši 

přestanou zvonit zvony, které se chystají na cestu do Říma. Místo nich se rozezní 

velikonoční rachtačky (řehtačky, klapačky, …). 

Velký pátek – ukřižování Ježíše. Nekonají se žádné bohoslužby. Lidé se postí – 

nejedí maso. Také se nemá prát prádlo. Staré legendy vyprávějí, že se na Velký 

pátek otevírají ve skalách poklady. 

Bílá sobota – vracejí se zvony z daleké cesty. U kostelů hoří ohně, zde si věřící 

zapálí svíčky – paškály a s nimi vstupují dovnitř. Hospodyňky mají nejvíce práce. 

Pečou nádivku, mazance, beránka a barví vajíčka. 

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) – Ježíšovo vzkříšení. Věřící přinášejí do 

kostelů na slavnostní mši mazance, vajíčka nebo beránky k posvěcení a každý člen 

rodiny pak dostane z takového pokrmu kousek. Rodiny se scházejí u společného 

stolu. 

Velikonoční pondělí – dopoledne chodí chlapci na koledu. V některých krajích 

odpoledne dívky polévají chlapce studenou vodou, aby jim oplatily ranní 

koledování. 

 



Jak slavíme Velikonoce v našich rodinách?  

6. třída 

°° Na Velikonoce, když se ráno probudím, tak na zahradě hledáme sladkosti, 

čokoládová vajíčka, bonbony, .. Také dostaneme nějaký nový kus oblečení, aby nás 

„nepokakal“ beránek. Potom jedeme k babi na oběd. Vyšupeme babi a dáme si 

nádivku. Pak jedeme domů. Doma si dáme beránka a nádivku a vyšupeme maminku. 

Sam 

°° Na Velikonoční pondělí přijede teta, bratranec, babi a děda. Babi nám udělá 

nádivku a beránka a druhá babi mazanec. Táta, děda a bratranec vezmou 

pomlázky a my jim dáme vajíčka. Pak hledáme na zahradě dárky. Pak máme oběd. 

K obědu máme nádivku. Občas chodíme ven na procházku. Táta nám vyfouká 

vajíčka a pak je zdobíme.                                                     Klaudie 

°° Velikonoce slavíme pokaždé stejně. Uděláme si vajíčka, která si potom 

obarvíme a využijeme je k výzdobě domu. Uděláme si košíky, do kterých dáme 

vajíčka. Omotáme stužkou a dáme na jídelní stůl. Na stůl do obývacího pokoje 

dáváme věnec se čtyřmi různobarevnými vajíčky. Já chodím rachtat s ostatními 

kluky z vesnice. Mamka i babi pečou beránky. S dědou, bratrancem a sestřenicí 

pleteme pomlázky a soutěžíme, kdo bude mít největší. Zatím vede děda. Jeho 

pomlázka měla skoro 2 metry.                                                     Pavel  

°° Na Velikonoce vstávám obvykle v půl deváté. Zatím den probíhá jako každý 

jiný, ale pak pokračuje úplně jinak. Vytáhnu svoji pomlázku z postele a košík ze 

skříně a jdu si s kamarády vykoledovat nějaké jmění, vajíčka a sladkosti. Do 

jedné stihneme celé Malesice a po svátečním obědě jdeme do okolních vesnic. Ale 

už bylo pozdě a všude měli zavřeno.                                           Filip 

°° Den před Velikonocemi pečeme s mamkou jidáše. Druhý den ráno jdeme 

s bráchou ven hledat košíček, ve kterém jsou sladkosti. K snídani si dáme jidáše a 

pak barvíme vajíčka. Odpoledne jezdíme k babi, kde si dáme beránka. Babinám 

pak dá balíček a my jedeme k další babi, kde dostaneme další balíček.      Karolína 

°° O Velikonocích se chodí šupat a malují se vajíčka. U nás doma se malují vajíčka 

voskem a šupat chodí i holky. Babička nám na zahradě schovává čokoládová 

vajíčka. Většinou je ale najde nejdřív pes a vajíčka jsou podupaná a oslintaná. 

Děda nám uplete pomlázku a babička naváže mašle. Maminka doma peče beránka. 

Večer, když přijdeme domů, máme spoustu dobrot.                           Kristýna 

 



°° Když vstaneme, většinou už slyšíme rachtání a přijdou šupat. Občas chodím i já 

s partou kamarádů. Lidé nám dávají nabarvená vajíčka, ale i sladkosti. Když přijdu 

domů, pečeme s mamkou a sestrou beránka a pak ho zdobíme. Vyrábíme 

velikonoční věnec, který pověsíme na dveře a samozřejmě barvíme vajíčka. Po 

obědě chodíme na procházku. Když přijdeme, maminka nám schová sladkosti na 

naší zahradě a se sestrou je hledáme. Takhle si užíváme Velikonoce.        Nikol 

°° Velikonoce mám ráda. U nás doma je moc neslavíme, ale stejně barvíme vajíčka, 

pečeme nádivku a beránka. Mamka barví vajíčka v cibuli, takže jsou potom 

červená. Když najdeme pěkné proutky, taťka uplete pomlázku. Ráno si ke snídani 

dáme beránka a potom jdeme hledat velikonoční vajíčka. Druhý den jedeme 

k babi. Ta nám dá také nějaká vajíčka. Když Velikonoce skončí, sklidíme výzdobu 

a čekají nás zase za rok.                                                                         Karolína 

 

VTIPY NA JARO 

Přijde sněhulák do prodejny elektra, kde zrovna probíhají jarní slevy. Prodavač 

se ho zeptá: “Co si přejete?” A sněhulák řekne: “Prosím ledničku. A rychle!” 

Co má společného velikonoční zajíček s Michaelem Jordanem? Oba plní koše.  

 

Proč nemůžeme velikonočnímu vajíčku vyprávět vtipy? Mohlo by popraskat. 

  

Kolik vajíček musíme dát do prázdného košíku? Jedno, pak už není prázdný. 

 

 



CHOTÍKOVŠTÍ ŽÁCI UKRAJINĚ 

 

 

1. třída se svým programem 



ŠD – MARIÁNSKÁ TÝNICE 
V březnu se školní družina vypravila na výlet do Mariánské Týnice. Pro žáky byl 

připravený výukový program Od masopustu do Velikonoc, během kterého se dozvěděli 

mnoho nových zajímavostí o zvycích v tomto období. V druhé polovině programu paní 

průvodkyně žákům ukázala, jak se dříve žilo na vesnici.                                        A. Poppová 

 
 

 

 

 



Filipova olympiáda 
28.3. 2022 se pětičlenný tým žáků 6.třídy ve složení Klaudie Bílá, Kristýna 

Franková, Samuel Greif, Filip Jindáček a Václav Tampier zúčastnili celostátního 

kola Filipovy olympiády v Praze. V krajském kole totiž tento tým získal 1. místo. 

Soutěž probíhala celý den v budově ČNB v Praze. V rámci soutěže byla připravena 

pro účastníky i prohlídka banky. Soutěžní otázky se týkaly finanční a digitální 

gramotnosti – hospodaření domácností, finančních produktů bank, platebních 

metod, spoření, on-line bezpečnosti. Výkony všech soutěžících týmů byly velmi 

vyrovnané. Naši žáci prokázali vysokou znalost této problematiky a na soutěž se 

zodpovědně připravili. Svým výkonem důstojně reprezentovali nejen školu, ale 

celou obec Chotíkov. Domů se vraceli sice obrovsky unaveni, ale plni zážitků a 

pocitu skvělého výkonu. Proto patří celému týmu veliká pochvala.       P. Spoustová 

 

 



 

 

VESELÉ 

VELIKONOCE 


