Pranostiky na březen
Březen bez vody , duben bez trávy
Březnové slunce má krátké ruce
Jak prší v březnu , tak také v červnu
Hřmí – li v březnu, sněží v máji
Na svatého Řehoře, šelma sedlák - který neoře
Kolik březnových mlh – tolik červencových lijáků

Pranostiky na duben
Nechť si duben sebelepší bývá – ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň
I když kluci v dubnu často bez kabátu běží – často hospodáři na úrodu sněží
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto
Teplé deště v dubnu – teplé dny v říjnu
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí

Velikonoce ve světě
Anglie
Přípravy a zvyky závisí na rodinách. Věřící rodiny drží půst a navštěvují kostel, hlavně na
Velikonoční neděli. Na Velikonoční pondělí se toho moc neděje.
Malování vajíček není v Anglii nijak rozšířené, sem tam se tento
velikonoční zvyk objeví.
Velmi oblíbený je velikonoční zajíček, který přichází ve Velikonoční
neděli nadělovat dětem čokoládová vajíčka, hračky a mnoho dalších
dobrot.
Itálie
Ve svatém týdnu dělají věřící procesí a modlí se, čímž si
připomínají bolestivé chvíle utrpení Krista. K této náboženské
tradici, která se v Itálii velmi prožívá, se také připojuje tradice
kulinářská. Velikonoční pokrmy se připravují na bázi
klasických velikonočních jídel, kterými jsou jehněčí a
ozdobená vajíčka.

Rusko
Ruské Velikonoce, tak jako všechny další církevní svátky, se slaví jindy než v ostatních
zemích Evropy, a to vždy se zpožděním. Ruské pravoslaví se totiž stále drží starého
juliánského kalendáře.Velikonoce v Rusku připadají na první neděli po jarní
rovnodennosti a úplňku. Takže zatímco v Evropě se už Velikonoce slaví, pravoslavní
věřící světí teprve Vrbnou (u nás Květnou) neděli.
Německo
Malá vesnice Ostereistedt ležící na cestě mezi Hamburkem a Brémami se
už dvě desítky
let stává jednou z velikonočních metropolí v Německu.
Nadšenci z obce čítající asi 500 obyvatel tam kdysi založili jedinou
velikonoční poštu v zemi, kam každoročně přicházejí tisíce dopisů hlavně
s dětskými přáními a v posledních letech také spousta elektronických
mailů.Název vesnice je přímo pro recesi stvořen, neboť výraz Osterei v
němčině znamená velikonoční vejce. Pošta v Ostereistedtu letos čeká
kolem 13 tisíc klasických dopisů a rekordní počet 30 tisíc mailů. Na
odesilatele čeká i soutěž, v níž mohou vyhrát víkendový pobyt v
proslavené vesnici. V Německu velikonoční svátky trochu připomínají
Vánoce tím, že v neděli na Hod boží velikonoční obdarovává zajíc děti různými drobnostmi a
čokoládou.

Výzdoba na Velikonoce

Tradiční osení
Tradiční jarní osení začněte pěstovat
asi dva týdny před Velikonocemi
buď v květináči, nebo třeba v polévkové míse
či omáčníku.Když je pěkně vzrostlé,
ozdobte je pěkně barevnými vajíčky
a kvítky.

Dobrá rada
Zapomněli jste na osení
a Velikonoce jsou za pár dní?
Použijte pšenici. Na čtyřiadvacet
hodin ji namočte, pak vysejte
zhruba na třícentimetrovou vrstvu
hlíny a velmi malým množstvím
země zrno zasypte. Nádobu
postavte na teplé místo,nejlépe
na okenní parapet nad topením.

Velikonoční svátky
Velkonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem.Trvají padesát dní.V křesťanském
pojetí jsou Velikonoce oslavou vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých .V židovském pojetí jsou
Velikonoce památkou vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví, z něhož je vyvedl
prostřednictvím Mojžíše Hospodin.

Významné Velikonoční dni
Zelený čtvrtek- Název je možná odvozen od zeleného mešního
roucha, které se v ten den užívalo.Kostelní zvony zní na Zelený
čtvrtek naposledy, znovu zazní až na Bílou sobotu.
Podle tradice, když zazní zvony naposledy, si máte zacinkat penězi,
aby se vás držely celý rok. Někde se zvoní paličkou o hmoždíř, aby
stavení opustil hmyz a myši. Na zelený čtvrtek se mají péci Jidáše.

Velký pátek-Pán Ježíš byl odsouzen a ukřižován.Nesmí se hýbat se
zemí a nesmí se prát prádlo.Velký pátek je spojen s magickými
silami, otevíraly se hory, které vydávaly své poklady a v tento den se
nesmělo nic půjčovat, protože půjčená věc by se mohla očarovat.

Bílá sobota-Pán Ježíš vstal z mrtvých. Po 12h se přestává držet
půst. Oheň se světil před kostelem a v mnoha vsích se doma muselo uhasit ohniště. Potom
hospodyně položila polínko před kostelem na hraničku, když kněz oheň posvětil, každá si
vzala žhavé polínko a znova jím zažehla ve stavení oheň.

Hod boží velikonoční –Zmrtvýchvstání
Páně. Provádělo se svěcení velikonočních
pokrmů - beránek, mazanec, vejce, chleba,
víno. Na Chodsku se posvěcené jídlo jedlo v
kostele ve stoje Každá návštěva dostala
kousek z posvěceného jídla Ve východních
Čechách dal hospodář kus svěceného
mazance, vejce a víno poli, zahradě a studni,
aby byla úroda, voda a dostatek ovoce.
Tradičně se pečou se velikonoční beránci

Velikonoční pondělí-Toho dne je
pomlázka, velikonoční hodování, mrskut. Chlapci chodí dům od domu za děvčaty se
spletenými pomlázkami většinou z vrbového proutí zdobené stuhami. Šlehají dívky a vinšují,
za to dostanou malovaná vajíčka.toto základní schéma má řadu variant. Někde je zvykem, že
v úterý chodí s pomlázkou děvčata, jinde polévají chlapce vodou. V mnoha vsích bylo
zvykem číhat na děvčata ráno, když šla do kostela.

L.Ř
Velikonoční tradice a zvyky
Blíží se velikonoce a s nimi i "výprask" žen. Na to ale musíte mít pomlázku. Dnes ji

můžete kdekoliv koupit za "pár" korun, ale největší radost budete mít, když si
pomlázku upletete sami.
•

Pomlázka z 9 proutků (zalamovaná)
Připravíme si 8 slabších a delších proutků, ke kterým přidáme jeden středový
(může být silnější a kratší), který budeme oplétat. Všech 9 proutků svážeme
rukovítkem, to pak chytneme mezi kolena. Rozdělíme si proutky na 4 do levé, 4
do pravé ruky a středový.
Zadním proutkem z pravé ruky obtočíme středový proutek do
předu
Předním proutkem z levé ruky obtočíme středový proutek do zadu
Takto opakujeme, až nám zbude asi 5-8cm. Proutky přihneme ke
středovému a pomocí provázku zavážeme tak, aby se nerozpletl.
Při pletení je dobré proutky dotahovat, aby výsledná pomlázka
nebyla "rozšklebená".

•

Ozdoba na pomlázku (oplétání)
Před samotným pletením pomlázky si přidáme ještě minimálně 3 kratší proutky
(lepší 4-5), potom můžeme všechny proutky omotat rukovítkem. Základní
proutky nějak přidržíme u sebe. Rukovítko pomlázky si přidržíme mezi koleny.
Proutky k oplétání si odehneme směrem od středu a překládáme jeden přes
druhý a přidržíme palcem totéž uděláme i s dalšími proutky po obvodu až do
konce prutů, které založíme mezi základní pruty pomlázky, tím je ozdoba hotová
a můžeme plést pomlázku.

Proutky je potřeba si vybrat,
aby pomlázka vypadala pěkně
můžete použít např.: jen žluté proutky nebo 2 barvy proutků, které při pletení střídáte,
výsledná pomlázka je potom pěkně "žíhaná".

Velikonoční koledy
Hody, hody
Hody, hody doprovody,
dejte vejce malovaný!
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
šak vám za to slepička
snese zase jiný,
v komoře v koutku,
na zeleném proutku.
z Hradecka
Dynovačka se čepejří,
ať mi má Andula nevěří,
poženeme se do dveří,
a ze dveří do kuchyně,

a z kuchyně šup do síně:
budeme se šlehat upřímně.
z Chodska
Dávaj vajec kázal kadlec,
kázal kadlec i kadlička, u pastýřů v koutu, jedno bílý, dvě červený,
šak slépka snese jiný,
vajíčko se kotoulí, zlatý se ukázal.
z Třebíčska
abys dala dvě vajíčka,
slepička se popelí, na prašivým proutku.
u pastýřů v koutu,
na prašivým proutku.
Prašivý se zlámal,
zlatý se ukázal.
z Třebíčska

Laďa Brávek
Plavecký výcvik
Letos jezdíme na plavecký výcvik do Pelhřimova. Od školy odjíždíme v 7:10 hodin. A do
Pelhřimova přijíždíme v 7:45 hod. Jdeme do haly na nádraží, kde si koupíme dobroty a
nasvačíme se. Potom jdeme do plaveckého areálu, kde čekáme, než nás pustí do šaten. Tam se
svlékneme, oblečení si dáme do skříňky, vezmeme si plavky, osušku, koupací čepici, mýdlo a
jdeme se sprchovat. Oblékneme si plavky a čepici a jdeme se seřadit do družstev a jdeme
plavat, např. kraula, prsa, znak. Občas děláme soutěže, které nás moc baví. Když skončí
výuka, jdeme se sprchovat a do šatny, kde se osušíme a oblékneme. Protože v bazénu vytráví,
dáme si ještě před odchodem svačinu, kterou nám maminky připravily a vydáme se na cestu
domů. Když máme ještě čas, než nám pojede autobus, jdeme se podívat do města.
Lukáš Karásek

Naše úspěchy
Zeměpisná olympiáda
21.března se v Pelhřimově uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Ze
školního kola, které proběhlo na naší škole začátkem března, postoupily: v kategorii A-Ondřej
Špinar, v kategorii B-David Karásek, v kategorii C-Adam Sochůrek. Nejvýraznějšího
výsledku dosáhl v kategorii C Adam Sochůrek který obsadil 8.místo z celkového počtu
16.soutěžících. V kategoriích B a A se našim žákům vedlo o něco hůře. David Karásek
v kategorii B obsadil 15.místo ze 17.soutěžících. Ondřej Špinar v kategorii A obsadil 17.místo
z 18.soutěžících.
Soutěž dětských recitátorů a recitačních kolektivů
Oblastní kolo recitační soutěže pro oblast Humpolce a okolí se konalo v úterý 13.3 07.
se Daniel Kadlec z 6.třídy umístil na 1.místě

28.března 2007 se v 8:00 hodin v Pelhřimově, v sále budovy muzea, Masarykovo nám.
se neumístil (D. Kadlec)
V dubnu na naší škole proběhla první část školního kola biologické olympiády
pro 8.a 9. ročník
Mistrovství ČR vzduchovou puškou v Kategorii do 12ti let
Mistrovství se zúčastnila žákyně IV.třídy Dominika Špetlová a obsadila velmi
pěkné 3.místo
Jako jediným novinám se nám podařilo získat krátký rozhovor s naší úspěšnou
reprezentantkou Dominikou Špetlovou
Kolik ti je let?
10 let
Do jaké chodíš třídy?
Do IV.
Jak dlouho střílíš vzduchovou puškou?
1 rok.
Jak často trénuješ?
Jednou týdně.
Kde střílíš?
V Černovicích
Co na střelbu potřebuješ?
Sluchátka, vzduchovou pušku, rukavice na střílení, kabát
Jaký mají názor na střelbu tví rodiče?
Oba jsou se mnou spokojení
Jak ses dostala na mistrovství ČR?
Na začátku školního roku jsem si vybrala střelbu vzduchovou puškou
ve které
se mi dařilo a byla jsem vybrána na mistrovství ČR
Jak mistrovství ČR probíhalo?
Stříleli jsme 30.ran v leže a skončila jsem na 3.místě
Kdy a kde bylo mistrovství ČR?
30.března v Hanušovicích
Dominiko děkuji ti za rozhovor

Akce pro nás
Literární pásmo- Jiří Wolker
12.března se v naší škole vyskytlo neuvěřitelně zajímavé pásmo o Jiřím Wolkeru.Byla
to akce pro 2.stupeň kterou představoval pan Koletík.

Muzikálové písně
11.dubna do naší školy přijela zpěvačka z pražské konzervatoře a na klávesy ji
doprovázel její kolega.

Ajax
Každoročně žáci 2.a 3. ročníku plní úkoly v Ajaxově zápisníku. Jsou tu úkoly k dopr.
Tématice, k mezilidským vztahům a další. Jako každý rok i letos přijela do naší školy mluvčí
Pelhřimovské policie na besedu s žáky. Popovídala si s nimi o jednotlivých úkolech a všem
předala samolepky, které přivezla.

Velký maškarní karneval
Již od časných odpoledních hodin se sál začal zaplňovat účastníky – přišli děti
v maskách i bez, tatínkové, maminky, babičky i dědečkové. Společnost byla velmi pestrá, ale
věřím (a podle ohlasů tomu snad tak bylo), že se všichni výborně bavili.
A to opět i díky skvělé kapele Vysočinka, která celé tři hodiny vytvářela báječnou
atmosféru.
Na úvod předvedla děvčata z kroužku aerobiku své vystoupení a pak už následovala
promenáda masek, tanečky a soutěže. Byly vyhodnoceny a odměněny nápadité masky, i když
na všechny se samozřejmě nedostalo, ale rozhodoval počet hlasů od dospělých návštěvníků.
Letos přišli pořadatelé (to je výbor SRPDŠ) s malou inovací – sami šli příkladem a skončili
s dětmi v kostýmech trpaslíků.
Díky našim věrným sponzorům jsme mohli připravit pro děti bohatou tombolu a
mnoho sladkých odměn a dárečků. Všem, kteří svou věcnou nebo finanční podporou pomohli
tuto akci uskutečnit, moc děkujeme.
Vždyť šťastné a veselé děti – to je ta největší odměna pro nás pro všechny.

Žaneta Lhotská

SONY ERICSON W810i

Sony Ericsson W810i má aktivní displej s 262 tisíci barvami a rozšířenou
podporu přehrávání MP3. Spojení s jiným zařízeními můžete uskutečnit
přes kabel, IrDa nebo Bluetooth. V nabídce funkcí najdeme také FM rádio

s RDS, rychlé datové přenosy EDGE, 2MPx fotoaparát s automatickým
doostřováním. V balení obdržíte navíc paměťovou kartu Memory Stick Duo
PRO 512MB, Hi-Fi sluchátka.
VÁHA:99g
ROZMĚRY:100/46/19cm
PAMĚT:20MB
Doba pohotovosti hovoru:360h/500min.

R.H.

VTIPY
Přijede chlap k benzínce a ptá se kolik stojí kapka benzínu a prodavač říká, nula korun a chlap
tak my jich nakapejte plnou nádrž.
Blondýnka zapíná nový počítač a na monitoru se ukáže, prosím vložte disketu, blondýnka
neví co dělat tak zavolá do prodejny počítačů, já nevím co dělat na monitoru je napsáno
prosím vložte disketu a já nevím co dělat prodavač se ptá, no vložila jste disketu, blondýnka
to mě nenapadlo.

SUDOKU
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