Ročník 11, rok 2016, číslo 4
Zajímavosti, novinky a nápady ze
ZŠ Soběslav, Komenského

Velikonoce
Velikonoce jsou svátkem z mrtvých vstání Ježíše Krista. Mají nám připomínat událost,
kdy Bůh obětoval svého jediného syna za lidské hříchy. Ježíš byl ukřižován
v Jeruzalémě. Proč ale slavíme tuto událost i dnes?
Mnozí z nás si už neuvědomují, proč vlastně slavíme Velikonoce. Když řekneme toto
slovo, hned nás napadnou pomlázky, vajíčka a jaro. Ano, z části máme pravdu. Podle
dávných pohanů jsou svátkem jara. Ale podle křesťanů se slaví kvůli vzkříšení Ježíše
Krista. Kdo z vás si někdy položil otázku: Proč vlastně pečeme beránka?
V křesťanské tradici beránek představuje Ježíše jako mírné, poslušné stvoření, které
pak obětují, jako Bůh obětoval svého syna. Z pohanského hlediska je beránek
symbolem všech mláďat, počátku nového života, jara a koloběhu života.
V dnešní době už nepřemýšlíme o symbolech a různých smyslech svátků. Mnozí už ani
neví, proč beránka pečeme nebo proč barvíme vajíčka. Proč ale? Buďme jiní a
vzpomeňme si na toto o Velikonočním pondělí.

Celá redakční rada
přeje žákům i učitelům
krásné prožití
velikonočních svátků!

Eliška Frýdová, IX. A

Dne 13. února jsme jeli se
známými lyžovat do Itálie. Do Val
di Fassa jsme jeli asi sedm hodin.
Když jsme přijeli do Itálie, odnosili
jsme věci do penzionu a vybalili si.
Další den jsme šli hned v 9:00
lyžovat na horu Belveder, kde jsme
lyžovali do oběda, po obědě jsme
přejeli na horu Ciampac, kde jsme
se najedli. Sjezdovky už od
odpoledne byly rozbité. Každý den
jsme se natáčeli na GO-PRO
kameru naše záběry ze dne. Takto
Jsme lyžovali každý den, kromě
čtvrtka, protože jsme jeli do
bazénu odpoledne, ale ráno jsme
lyžovali na Ciampacu. Po bazénu
jsme si došli do Italské cukrárny.
Večer jsme si zabalili, zahráli na XBoxu a došli jsme si do restaurace
Dolomiti. Celý týden bylo zataženo
jen ve středu a čtvrtek bylo hezky.
V sobotu ráno když jsme vstali tak
jsme se najedli a v 10 hodin jsme
vyjeli domu.
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Adam Čížek, VIII. A

Velikonoční dny a proč se tak jmenují
Velikonoce neznamenají jen spoustu jídla nebo jen nějaké to
volno končící výpraskem pomlázkou. Velikonoce jsou a to
především pro křesťany připomínkou Ježíšovy smrti a jeho
následného zmrtvýchvstání.
Poslednímu týdnu před Velikonocemi se říká Pašijový, a to podle
lidových představení o utrpení Ježíše Krista. Přibližme si nyní
jednotlivé dny tohoto týdne podrobněji.

Modré pondělí a Žluté (někdy i Šedé) úterý
Název obou dnů je odvozen od látky, která se ten den vyvěšuje v
kostele. Lidé uklízeli a bílili světnice i chalupy. Všechno muselo
být vyneseno ven, uvnitř nesmělo být vynecháno jediné
místečko. Vymetáním chalup lidé symbolicky vymetávali zimu i ze
svých duší.

Škaredá (nebo také Černá) středa
Dnes se pro změnu vymetaly komíny (proto je také odvozen
název této středy) a hospodyně pekly pletence zvané jidáše.
Věřilo se, že kdo se bude v tento den škaredit, zůstane mu to po
celý rok!

Zelený čtvrtek
Název dnešního dne pochází od zelené stravy (nejčastěji mladých
sekaných kopřiv, špenátu, zelí, šťovíku či různých bylinek), která
se v tento den jí, aby zajistila pevné zdraví po celý rok.

Velký pátek
Velký pátek je nesmutnějším dnem křesťanského roku, protože
byl Ježíš ukřižován. Křesťané si tuto událost připomínají zvláštní
bohoslužbou, při níž nezní varhany. Věřilo se také, že se v tento
den otevírají skály a lidé k nim proto chodili hledat poklady.

Bílá sobota
Sobota je bílá podle roucha, v němž se přijímá křest. Lidé zapalují
svíce- symboly světla a nového života. Velká noc ze soboty na
neděli je pak nejen nocí Kristova vzkříšení, ale také vítězstvím
světla nad temnotou. Bývalo zvykem uhasit oheň a zapálit nový.

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční)
O Velikonoční neděli se pekli beránci a mazance, pletly se
pomlázky a zdobila vajíčka. V tento den nesmí v žádném pokrmu
chybět vajíčka.

Velikonoční (původně Červené) pondělí
Velikonoční Červené pondělí má jméno odvozeno od barvy, na
kterou se vejce obarvovala nejčastěji. Ten den chodili chlapci
šlehat děvčata s opentlenou pomlázkou, která měla děvčata
„omladit“ (zelené proutky jim měly dodat sílu a plodnost). Dívky
pak chlapce obdarovávaly malovanými vejci, kraslicemi, které
symbolizovaly znovuzrození života a jeho věčného trvání.
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Marco Isoletta, IX. A

Co děláme o pracovních činnostech?
Dne 18. 1. 2016 jsme měli opět pracovní činnosti s paní učitelkou Cibulkovou. Dělali jsme
origami, konkrétně papírového jeřába. Nejdříve se nám to nedařilo, ale později jsme na to
přišli. Papírového jeřába si můžete zkusit udělat i vy.
1. Přeložte a rozložte podle naznačených hran - vytvoříme hrany. Otočíme skládačku.

2. Vytvoříme hrany. Otočíme skládačku.

3. Složíme všechny rohy k sobě.

4. Složený čtverec.

5. Vytvoříme hrany.

6. Rozevřeme nahoru. Zopakujeme vzadu.

7. Toto je ptačí základ. Přehneme ke středu. Zopakujeme
vzadu.

8. Vložíme prst dovnitř a prolomíme krk a ocas.

9. Prolomíme hlavu dolů a rozevřeme křídla.

10. A jeřáb je hotový!
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Ivana Buštová VIII. B a Soňa Eremiášová VIII. B

Koledy
Paní kmotra, slyšte chásku,
přicházíme na pomlázku,
opantlené žilky máme,
kdo nám nedá, uhlídáme!
Paní kmotra, nemeškejte,
barevná vajíčka dejte,
jestli jste jich nebarvila,
také jsou nám bílá milá,
schováme je pěkně v ranci,
srovnají se tam s mazanci.

Velikonoční pro kluky
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Velikonoční pro holky
Panímámo zlatičká,
darujte nám vajíčka.
Nedáte-li vajíčka,
uteče vám slepička,
do horního rybníčka,
a z rybníčka do louže,
kdo jí odtud pomůže?
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Ondřej Boucník VIII. A

Velikonoce
Velikonoce patří k významným křesťanským svátkům. Oslavují
zmrtvýchvstání ukřižovaného Ježíše Krista. Podobně jako Vánoce také
oslavy Velikonoc se přenesly i mimo oblast církve. Pro nenábožensky
smýšlející jsou Velikonoce především oslavy jara, probuzení přírody a
nástupu teplejších, na sluneční svit bohatších dnů, na které se všichni
po dlouhé zimě těší.

Řehtačka – většinou dřevěný nástroj vydávající rámus má svolávat
k bohoslužbám, od zeleného čtvrtka, kdy zvony umlkly (odlétli do
Říma)

Kříž – Symbol kříže je spojený s křesťanstvím. V křesťanství patří
k nevýznamnějším symbolům, z důvodu ukřižování Ježíše Krista.

Vajíčko – Vajíčko bylo od jakživa symbolem plodnosti, úrody, života
a díky skořápce i symbolem ochrany.

Beránek – Beránek je opět spojený s křesťanstvím, protože to byl
boží ochránce Ježíše Krista.
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Roman Pokorný VIII. A

Ptá se Pepíček pana faráře: „Je to pravda,
velebný pane, že všechny zvony letí o Velikonocích do Říma?"
„Ano, to je pravda."
„Kurňa, tak to ten náš asi neměl na
letenku."
„Tak co sis letos o
Velikonocích vykoledoval, Filípku?"
zajímá se babička.
Vnouček na to: „Pořádný průšvih."
Jsou velikonoce a paní učitelka má
narozeniny. Děti ji dávají dárečky.
Anička: „Paní učitelko, tady máte ode mě obrázek.“
Učitelka: „To jsem já viď? Děkuji.“
Petr: „Já Vám dávám kytičku, je z maminčiny zahrádky.“
Učitelka: „Ta je ale krásná, moc děkuji.“
A je na řadě Pepíček. Dá paní učitelce krabici.
Učitelka: „Pepíčku, proč je ta krabice od krve?“
Pepíček: „No já jsem vám natrhal kočičky.“
Manželka si pochvaluje: „Letos jsme měli
velice pěkné Velikonoce." Muž zabručel: „Jak to? Jedny
Velikonoce jsou jak druhé.“ Žena: „No jo, děti našly obarvená
vajíčka ve skříni a já jsem našla v kapse tvých kalhot tisíc
korun!"
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Adam Čížek, VIII. A

Historie jmen
Dívčí jména
Anežka- svátek 2.3.
Původ jména: Anežka je tradičním ženským křesťanským jménem. Pochází z řeckého
slova „hagnos, hagné“, které se překládá jako „čistá“, „nevinná“, „neposkvrněná“.
Gabriela- svátek 8.3.
Původ jména: Ženské křestní jméno Gabriela má hebrejský původ. Pochází z hebrejských
slov „él“ („Bůh“). Významově se pak překládá jako „Bůh je mocný“ přeneseně pak i
„hrdina boží“.
Světlana- svátek 20.3.
Původ jména: Ženské křestní jméno Světlana je slovanského původu. Vzniklo v ruských
zemích. Jméno se vykládá jako „světlá”, „jasná”.
Soňa- svátek 28.3.
Původ jména: Ženské křestní jméno Soňa má původ v řečtině. Pochází z Ruska, kde
vzniklo jako odvozenina řeckého jména Sophia, resp. jeho domácké verze. Z původního
řeckého jména se Soňa překládá jako „moudrá”. Soňa a řecké jméno Sophia se překládá
také z hindského jazyka jako „zlatá”.

Chlapecká jména
Kamil- svátek 3.3.
Původ jména: Mužské křestní jméno Kamil má několik teorií výkladu. Jméno se
nejčastěji vykládá z latinského „camillus“ jako „vznešeného původu“. V latině se tak
označovali mladí muži a dívky, kteří sloužili posvátnou chrámovou službu. Jméno tak lze
přeložit též jako „ten, kdo slouží posvátnou službu“, „chrámový služebník“. Další výklad
překládá jméno jako „ten, kdo má svobodné rodiče“. Jméno lze vykládat i jako
„heřmánek“, přeneseně jako „muž vonící heřmánkem“.
Tomáš- svátek 7.3.
Původ jména: Mužské křestní jméno Tomáš patří v Česku k těm nejoblíbenějším.
Biblické jméno Tomáš má prastarý původ s kořeny v aramejštině. Pochází z aramejského
slova „tómá” s významem „dvojče”. Jako „dvojče” nebo „blíženec” se také překládá jméno
Tomáš.
Radek- svátek 21.3.
Původ jména: Mužské křestní jméno Radek má slovanský původ. Jméno vzniklo
osamostatněním domácké varianty jmen začínajících na Rad- (Radovan, Radomír,
Radimír, Radoslav aj.), příp. jmen končících na -rad (Ctirad, Zdirad apod.). Jméno se
vykládá ze slova „radovat se”, tedy jako „radující se”, „radostný”, „radost dávající”.
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Soňa Eremiášová, VIII. B

Jarní marshmallows:
Ingredience: 300ml vody
450g cukru krupice
2 balíčky želatiny jemně mleté
100ml vroucí vody (z varné konvice)
1 lžička vanilkového aroma
1 balíček červeného cukrárenského želé

Na obalení: 3 polévkové lžíce cukru moučka
2 lžičky jemného kukuřičného škrobu

Dále si ještě připrav formičky, je na tobě jaké tvary pro svoje budoucí marshmallows zvolíš, ale lépe
jdou vykrajovat ty jednodušší - kytička, srdíčko a podobně.

Postup: Z 300ml vody a cukru svař sirup (vař asi 15 min). Želatinu pak ve vyšší nádobě smíchej se
100ml vroucí vody a míchej, dokud se nerozpustí. Sirup nalij do rozpuštěné želatiny, přidej aroma a
šlehej elektrickým šlehačem na nejvyšší stupeň asi 10 min. Tu pak rozděl na dvě poloviny a do jedné
ještě zašlehej červené želé. Obě směsi pak rozetři na plech, který si předtím vylož pečícím papírem,
uhlaď a dej asi na 4 hodiny vychladit do lednice.

Jarní muffiny:
Ingredience: 2,5 hrnku hladké mouky
0,75 hrnku cukru krupice
0,5 hrnku valašské kyšky
0,5 hrnku slunečnicového oleje
0,5 hrnku podmáslí
1 sáček kypřicího prášku do pečiva

Na ozdobení: 1/2 lžičky kukuřičného škrobu

1 lžička nastrouhané limetkové kůry

180 g jemného krupicového cukru

2 ks vajec

3 ks bílků

Postup: V míse promícháme hladkou mouku s kypřicím práškem do pečiva, krupicový cukr a na
jemno nastrouhanou limetkovou kůru. Pak přidáme vejce, slunečnicový olej, podmáslí, kyšku a vše
dobře promícháme. Formu na muffiny vyložíme papírovými košíčky, do nich rozdělíme těsto, dáme
do předehřáté trouby na 180 °C a pečeme 20 minut, necháme zchladnout. Bílky vyšleháme do tuha,
pak do nich po lžících a nad parou zašleháme krupicový cukr a škrob, aby vznikla lesklá a tuhá směs.
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Ivana Buštová VIII. B, Soňa Eremiášová VIII. B

Pletení pomlázky
1.

Připravíme si osm zhruba stejně silných a stejně dlouhých prutů. Dva slabé
proutky na uvázání konců pomlázky si necháme stranou.

2. Proutky ve svazku vezmeme do ruky, tenký proutek stiskneme mezi
nimi.
3. Začneme omotávat rukojeť pomlázky tenkým proutkem.
4. Je důležité utahovat co nejvíce a jednotlivé smyčky vrstvit těsně vedle
sebe.
5. Konec proutku zatáhneme mezi svazek pomlázky. Je-li správně
utahovaný, neměl by se rozvázat.
6. Svazek prutů uchopíme tak, že rukojeť pomlázky je od těla. Rozdělíme
svazek na dvě poloviny po čtyřech prutech.
7. Na jedné straně rozdělíme prsty čtveřici prutů opět na polovinu.
Vznikne mezera, do které zapleteme první prut.
8. Začneme třeba zprava doleva. V levé ruce máme čtyři pruty, mezi
nimiž je mezera. Z pravé strany vezmeme vnější prut, přehneme ho
doleva, prostrčíme mezerou a vrátíme doprava, ale už ne na vnější stranu,
ale dovnitř, takže se stane prutem vnitřním.
9. Na pravé straně utvoříme opět mezeru mezi čtyřmi pruty, do které

vložíme vnější prut z levé strany a vrátíme ho doleva, ale opět na
stranu vnitřní.
10. Pokud pletete správně, tak z prvotního zmatku vytvoříte přehlednou
osnovu, do které vložíme vnější prut z levé strany a vrátíme ho doleva,
ale opět na stranu vnitřní.
11. Pokud pletete správně, tak z prvotního zmatku vytvoříte přehlednou
osnovu.
12. Pokračuje se stále stejně – vnější prut ze strany jedné se prostrčí
mezerou mezi čtyřmi pruty na straně druhé a vrátí se zpět na svou
stranu jako prut vnitřní.
13. Na konci pomlázky je potřeba nechat dost prostoru na uvázání – opět
tenkým proutkem nebo provázkem.
14. Platí to samé, co na začátku: tenkým proutkem natáčíme co nejpevněji
smyčku těsně vedle smyčky. Volný konec zastrčíme mezi proutky.
15. Nakonec zastřihneme volné konce pomlázky.
16. No a je hotovo, tak ještě navázat barevné stužky a šupat.
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Dominik Pauš, VIII. A

Literární tvorba 1. stupně
Březen

Březen

V březnu se zahrádka zelená,

Měsíc březen krásný je,

louka je celá barevná.

na Velikonoce vajíčka vždy malujeme.

V trávě rostou květiny,

Červenou, žlutou, modrou, zelenou

prázdniny tu jsou za chvíli.

a vždy se všichni u toho zasmějou.

Na vrbě roste proutí,

Velikonoce jsou svátek krásný,

které se krásně kroutí.

vymyslí se o něm mnoho básní.
Natálie Dimitrijevičová 4. B

Pomlázku z něj upleteme
a na koledu s ní půjdeme.

Holky barví vajíčka,
na jednom je kytička.
Matěj Hrazdil 4. B

Zvířátka
Jaro už ťuká na vrátka,
na dvoře běhají kuřátka.

Na vodě plavou kachňátka
a na louce skotačí kůzlátka.
Matěj Hrazdil 4. B
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Jak jsem stavěl ptačí budku
Jednoho dne jsem pozoroval ptáčky, jak na stromě ozobávají zapomenutá jablka.
Proto jsem se rozhodl, že jim vyrobím budku, abych je mohl sledovat pravidelně
na jednom místě.
Nejprve jsem si za pomoci rodičů sehnal tenká prkénka, hřebíky, barvu,
drát a potřebné nářadí. Protože jsem si myslel, že to bude jednoduché, nedělal
jsem si žádný plánek, ani jsem nežádal nikoho o pomoc. Na prkénka jsem si
nakreslil velikost jednotlivých dílů. Nejprve jsem uřízl dno, potom dva stejné
boky a podle šířky dna jsem uřízl přední a zadní stěnu. Do přední stěny jsem
udělal průlez pro ptáčky a dírku na bidélko. Nakonec jsem uřízl dvě prkénka
na šikmou střechu. Všechny díly jsem stloukl malými hřebíčky a ve střeše jsem
vyvrtal dírku pro drát, pomocí kterého zavěsím budku na strom. Před zavěšením
na strom jsem budku natřel tmavě zelenou barvou a střechou provlíkl drát.
Budka se mi povedla, ale při její stavbě jsem se několikrát praštil
kladivem do prstu. Ptáčkům se budka líbila, byla často využívaná. Vlivem deště
a slunce se budka za rok bohužel rozpadla. Proto až na jaře budu stavět novou
budku, použiji vruty.
Tomáš Kotoun, IV. B

ilustrační foto

12

Moje tvorba

Anna Marie Šimková, IV. B
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Osmisměrka
Nejprve vyhledej tyto slova v osmisměrce:
zajíček, vajíčka, březen, duben, košík a jaro

H
A
K
Č
Í
J
A
V
R
CH
H
E

K
J
A
R
R
O
N
Ú
O
Y
X
F

O
O
X
N
K
E
Č
Í
J
A
Z
N

F CH Y
R F H
Š A F
N Í J
E CH K
Z H Y
E Í N
Ř H Y
B CH F
V X G
N O D
O S T

Poté vyškrtej: H, F, CH, Y, X, G a vyjde ti tajenka.
Tajenka: _ _ _ _

___________
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Pavla Dřevová, IX. A, Radka Vopavová, VIII. B

Doplňovačka:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

jehličnatý strom
žlutá jarní květina
5. měsíc v roce
Kdo má svátek 2.3.?
bledá jarní květina
Co pečeme na Velikonoce?
druh motýla
první dubnový den spojený s žerty
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Radka Vopavová, VIII. B, Pavla Dřevová, IX. A
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