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První máj – u nás je tento den
slaven jako svátek zamilovaných a celý
měsíc květen je pak označován jako měsíc
lásky. V předvečer tohoto dne je u nás
zvykem stavění a hlídání májky. Na Prvního máje by se měli zamilovaní
políbit pod rozkvetlým stromem, nejčastěji třešní, višní nebo jabloní.
Tento zvyk vznikl někdy ve 20. letech minulého století pravděpodobně
v souvislosti s osobností Karla Hynka Máchy a podle jeho lyrickoepické
básně Máj.
Svátek práce – 1. 5. 1886 proběhla v USA celodenní stávka, která
měla podpořit zavedení osmihodinové pracovní doby. V důsledku této
stávky došlo v následujících dnech k dalším demonstracím. O dva roky
později probíhala opět v USA další celodenní stávka jako památka na rok
1886. O rok později byl tento den uznán ve Spojených státech jako
oficiální Svátek práce. U nás se poprvé slavil roku 1890 na Střeleckém
ostrově v Praze.
Adina a Anička 7.B
ročník 5, č. 4/202122, cena 5, Kč, počet výtisků 290, duben 2022

Ředitelský sloupek

Příběh o velikonočním zajíčkovi

Zprávičky z devítky

Milí čtenáři,
přehoupli jsme se do období,
ve
kterém
hrají
prim
velikonoční svátky. Já dnes,
stejně tak jako když jsem byla
ve vašem věku, se vždy těším
na tradiční sekanou s bram
borovým salátem, k tomu
čerstvý salát, tak i pečeného
beránka nebo bochánek. Také
moc ráda barvím vajíčka, kde
nesmí chybět modrá, zelená,
červená
a
žlutá
barva.
Každoročně dělám také vajíčka
uvařená a obarvená ve slup
kách od cibule. Přeji vám, ať
je pro vás toto období časem
užívání si teplejších jarních
dnů,
rozkvetlých
zahrad,
setkání s kamarády i s ro
dinou, kterou máte rádi, a ať
načerpáte po zimě energii na
konec školního roku případně
na přijímací zkoušky na střed
ní školy či víceletá gymnázia.
Přeji všem krásné jarní dny.
Vaše paní ředitelka

1. kapitola
Byla jednou jedna holčička
jménem Dáša. Bydlela u lesa v malé
vesničce. Jednoho dne se rozhodla, že
půjde za babičkou, protože jí chtěla popřát
k Velikonocům. Avšak cesta k babičce
vedla přes les a jednu paseku. Tak se malá
holčička oblékla, obula a hurá na cestu. Jak
tak šla lesem, uviděla na pařezu sedět
vzlykajícího zajíčka. Vypadal opravdu
smutně a Dášence ho bylo líto a tak se ho
opatrně zeptala: „Proč jsi tak smutný,
zajíčku?“
Zajíček se polekal, chvíli váhal a
pak holčičce odpověděl: „Ztratil jsem
barvičky, které jsem moc potřeboval.“
„A jak jsi je ztratil?“ ptala se dál
zvědavě Dášenka.
„Pospíchal jsem domů s košíčkem
plným bílých vajíček a barviček. A jak
jsem pospíchal, zakopl jsem o kořen u je
zera a košíček plný vajíček a barviček
skončil v jezírku.“
Zajíček si povzdechl, seskočil z pa
řezu a odcházel. Pak ještě řekl holčičce:
„Ahoj,“ a byl
přichystán na odchod
domů s prázdnou.

S novým rokem začalo druhé pololetí školního roku, pro většinu
žáků je to další krok k prázdninám, přehoupli se přes půlku, přežili celý
podzim i zimu, a tak jen už téměř vítězoslavně vyčkávají, až skončí jaro
a začne osvobozující léto.
To však neplatí pro naše dvě deváté třídy. S přicházejícím jarem se na nej
starší děti na škole nahrnula nová vlna stresu, tentokrát mnohem
intenzivnější, než ta předchozí. Čas se nám krátí, přijímačky volají a my
procvičujeme tolik testů z matematiky i češtiny, kolik jen jich dokážeme
sehnat. Už jen slovo duben nás všechny straší ve snech, ale myslím, že
většina z nás už se těší na to, až bude mít všechen stres i samotné
přijímačky za sebou. Snad se nám to povede. Držte nám palce!
Róza 9. B

Pokračování
velikonočního příběhu
najdete v příloze.
Gábina 7. A
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Jarní probuzení
Nejsou všechna roční období stejná,
krása jara je nepřekonatelná a neocenitelná,
zelená barva symbolizuje příchod jara,
a i já začínám být aktivnější hned od rána.
Výlety do šumavské přírody a její jarní probuzení,
a navíc slunečními paprsky pohlazení,
jsou krásou nesmírnou spojenou s energií vesmírnou,
kterou nechám se unášet, i když připluje chmurný obláček.
"Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný",
slyším křičet ze všech stran, a tak rychle utíkám.
Vyšlehání spletenými vrbovými proutky užívají si hlavně páni,
a ten, kdo o tom nemá ani zdání, může se radovat z omlazování.
Však pro někoho skončil půst a pokání a je čas na velké hodování,
beránci, zajíčci a pestrobarevná vejce zdobí lidská obydlí
a procházky přírodou se lidem více zalíbí, však je na co koukat,
co cítit a dýchat čerstvý vzduch, ve zdravém těle, zdravý duch.
Julča 9. B
Golden Times
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Na návštěvě u prvňáčků
Také na jaře jsme zavítaly mezi naše prvňáčky a při té příležitosti jsme se
jich zeptaly: „Co nejraději děláte o Velikonocích?“
1.A
Karolínka: „Nejvíce mne baví s maminkou malovat vajíčka.“
Miky: „My vždycky o Velikonocích jezdíme na dovolenou.“
Ely: „S rodinou malujeme velikonoční obrázky.“
Nelinka: „Sbíráme kytičky, abychom si ozdobili domeček.“
Timy: „Na Velikonoce hrajeme různé hry.“
1.B
Jirka: „Barvíme s bráškou vajíčka.“
Tomášek: „O Velikonocích chodím koledovat.“
Péťa: „Jezdíme s celou rodinou k babičce.“
Kryštůfek: „Pečeme u babičky beránka, a pleteme pomlázky.“
Davídek: „Hledáme na zahradě sladkosti.“
Stella a Anička 6. B

Velikonoční omalovánky

Velikonoční beránek
Beránek je naše tradiční a velice oblíbená pochoutka, která se už
po staletí peče na Velikonoce. Beránek je jemné sladké těsto, které se dává
do formy beránka. Někdy se do těsta dávají i hrozinky a čokoláda. Tady je
náš vyzkoušený recept:
4 vejce
1 hrnek cukru
1 hrnek šlehačky
2 hrnky polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr
Žloutky a cukr šleháme do pěny, přidáme šlehačku, po lžících
vmícháme mouku s práškem do pečiva a nakonec lehce vmícháme tuhý
sníh ušlehaný z bílků. Obě části beránkové formy vymažeme máslem
a vysypeme hrubou moukou. Vlijeme těsto do větší části, přikryjeme
druhou částí formy, vložíme na plech, dáme do trouby a zvolna pečeme asi
45 minut na 150°C. Před koncem pečení dáme pryč vrchní část formy
a zkontrolujeme, jestli je beránek propečený. Dopéct můžeme již odkryté.
Upečeného beránka vyklopíme, pocukrujeme, můžeme polít tmavou nebo
světlou čokoládou a okolo krku uvážeme barevnou velikonoční
mašli.
Eliška 8. A

Matějovy hádanky
1. Mluvím bez úst a slyším bez uší. Nemám tělo, ale ožívám hlasem. Kdo
jsem?
2. Rádi mne máte, života by beze mne nebylo. Ale kdo se na mne dívá,
vždycky se mračí. Kdo jsem?
3. Když mne ubíráte, rostu. Když mi přidáváte, zmenšuji se. Kdo jsem?
Matěj 7. B
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Velikonoční zajímavosti

Všetečné otázky

Nezáleží na tom, kolik vám je let, nezáleží ani na tom, z jakého
kousku světa jste. Velikonoce jsou zábava, která nikdy neomrzí. Našli jsme
pro vás pár velikonočních zajímavostí, spojených právě s těmito
zábavnými dny.
Norsko
Období Velikonoc je pro Nory ideálním časem k přečtení
kriminálních románů, které mají speciální označení „velikonoční
thrillery“. Tato tradice se v této severské zemi drží již od roku 1923, tedy
téměř 100 let.
Finsko
V této skandinávské zemi se děti o Velikonocích převlékají
za roztomilé čarodějky. S maskami a šálami kolem hlavy chodí ulicemi,
recitují tradiční básničky a prosí o čokoládová vejce. Nesou při tom také
svazky vrbových větví, které jsou zdobeny peřím. V některých částech
Finska se zapalují velké ohně. Plameny prý odhánějí zlé duchy a ča
rodějnice, které létají kolem na koštěti.
Francie
V jihofrancouzském městě Haux se na hlavním náměstí o Veli
konočním pondělí podává obří omeleta pro 1000 lidí vyrobena ze 4500
vajíček. Za tímto zvykem prý stojí samotný Napoleon Bonaparte, který při
cestě jižní Francií byl tak ohromen omeletami, které mu tamější obyvatelé
připravili, že nařídil, aby místní sesbírali
všechna vajíčka a připravili pro jeho armádu
jednu velikánskou omeletu.
Itálie
Ve Florencii pořádají již více než 350 let
velice podivnou slavnost známou jako „výbuch
vozíku“. Florenťané ozdobí vozík, naplní jej
petardami a po projížďce městem se zastaví před
katedrálou. Během velikonoční mše zapálí
arcibiskup roznětku a tím spustí ohňostroj, který
prý zemi zaručí opravdu velikou a bohatou
úrodu a štěstí.
Míša 8. A

Před
Velikonocemi
jsem
poprosila o krátký rozhovor paní
učitelku Mgr. Kláru Hromkovou, která
učí na prvním stupni páťáky.
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„Paní učitelko, řekněte nám něco
o sobě.“
„Narodila jsem se v České Lípě, prošla
jeslemi, mateřskou školou, základní
školou, gymnáziem a skončila jsem na VŠ v Českých Budějovicích
obor 1. stupeň a speciální pedagogika. Volba byla jasná, neboť i moje
mamka byla učitelka a já vyrůstala ve škole pro neslyšící, kde pracovala.
Z ČB jsem se zatoulala do Prachatic, kde jsem začala učit svou první třídu.
Učím již 21. rok, ale čtyři roky jsem si užívala krásnou mateřskou
dovolenou.“
„Jaké máte koníčky?“
„Největšími koníčky jsou můj syn Tadeáš a muž Vašek. Rádi objevujeme
nová místa a věnujeme se zahradě. Občas hraji na klavír, ráda si zazpívám
nebo zatancuji. A vlastně vše, co baví Tádu, baví i mě.“
„Dodržujete nějaké velikonoční tradice?“
„Velikonoční tradice si užíváme (když máte malé dítě, užíváte si mnohem
více všechny svátky, zvyky a tradice). Zaséváme obilí, tvoříme
velikonoční dekorace, barvíme vajíčka, pečeme beránka a kluci chodí
samozřejmě koledovat.“
„Co máte na Velikonocích nejraději?“
„Na Velikonocích mám nejraději společně strávený čas s rodinou a vše
chny ty činnosti, co k tomu patří.“
„Mazanec nebo beránek?“
„Mazanec je samozřejmě lepší, neboť ho pečou babičky! Beránka musím
péct sama, ale mám zdatného pomocníka.
Přeji krásné Velikonoce všem a bohatého zajíčka!“
Markéta 9. A
Golden Times
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