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Velikonoční jarmark
Srdečně Vás vítáme na dnešním
velikonočním jarmarku, který se již
stal na naší škole pěknou tradicí.
Těšit se můžete, jako obvykle, na
četná vystoupení našich žáků a
můžete si pořídit některý z
velikonočních výrobků. Rádi Vás
také pohostíme domácím
občerstvením.
Přejeme Vám příjemnou zábavu a
pro rozptýlení Vám nabízíme i náš
školní časopis.

Program jarmarku
17:00 Zahájení - úvodní slovo pana ředitele
17:05 Domino - taneční vystoupení
17:10 Pásmo básniček a písniček s jarní
tematikou
17:20 Vystoupení školního sboru - Pavel
V průběhu a po skončení vystoupení - prodej
výrobků dětí prvního a druhého stupně.

Velikonoční vtípek:
Spejbl: Hurvínku, kolikrát ti mám říkat, abys už nechodil koledovat k sousedům, když
jsi jim ty vajíčka stejně už ukradl.
Hurvínek: Už ani jednou, taťuldo. Já jsem jim ty vajíčka sebral i se slepicemi.
Bábinka (Paní Kateřina): Máničko, co si dáš k velikonoční večeři? Ale vajíčka už
nemáme, všechny jsme rozdali.
Mánička: Já bych si dala volské oko, bábinko.

Angličtina s Buly – Velikonoční Speciál
Velikonoce – Easter

Buchta – Bun

Beránek – Lamb

Hon za čokoládovými vajíčky – Easter egg hunt

Vajíčko – Egg

Malované vajíčko – Painted egg

Kraslice - Easter eggs

Křesťanský – Christian

Košík – Basket

Svátek – Holiday

Kříž – Cross

Modlení, modlitba – Prayer

Koleda – Carol

Vrba – Willow

Popeleční středa – Ash Wednesday

Zelený čtvrtek – Mandy Thursday

Velký pátek – Good Friday

Velikonoční pondělí – Easter Monday

Braided whip made from pussywillow twigs pomlázka (doslovný překlad - zdobený bič
vyrobený z vrbových proutků)

On Easter Monday boys go caroling and
symbolically whip girls on the bottom. Na
Velikonoční pondělí chlapci chodí koledovat a
symbolicky dívkám naplácají na zadek.

People believe young willow twigs bring
health and youth to any girl who is whipped
with them. Lidé věří, že mladé vrbové větvičky
přinesou zdraví a mládí každé dívce, která je
jimi vyšlehána.

Velikonoční básničky
*Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka.
A já říkal: Ne, ne, ne.
Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.

*Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.
*Koledníci jdou,
pomlázku nesou,
zpívají koledy,
„vajíčko dejte mi“.
Ať je pěkně malované,
Od srdíčka darované.

Tradice Velikonoc
Velikonoce jsou křešťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pro někoho však
znamenají příchod jara a probuzení přírody. Velikonoce připadají na první neděli po prvním
jarním úplňku. Jméno Velikonoce je odvozeno od Velké noci, kdy byl Kristus ukřižován.
Dny ve svatém týdnu máme speciálně pojmenované. Je to Květná neděle, Modré pondělí,
Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Škaredá středa proto,
že v tento den byl zrazen Kristus Jidášem. Na Škaredou středu by se nikdo neměl mračit jinak
se prý bude mračit po celý rok. Zelený čtvrtek nese jméno dle zeleného mešního roucha a
v tento den by se mělo jíst vše, co je zelené. Velký pátek, v tento den byl Ježíš Kristus ukřižován,
je to den bez práce. V Bílou sobotu končí půst. Jméno je
odvozeno od úklidů a bílení příbytků.
Mezi tradiční zvyky spojené se Svatým týdnem patří „odlet
zvonů do Říma“ – v tomto týdnu na Zelený čtvrtek se
zvony rozezní naposledy a umlknou až do velikonoční
neděle.
Velikonoce se v České republice slaví dva dny – v neděli
(velikonoční Boží hod) a pondělí. V kostelech se konají
slavnostní bohoslužby, světí se velikonoční pokrmy
(beránek, mazanec, vejce, chleba a víno) a doma se
hoduje. Nechybí maso, zejména sekané a různé masové
nádivky a směsi. Nejčastěji se konzumuje jehněčí.
Velikonoční pondělí je den, ke kterému už se neváže žádná
speciální křesťanská oslava a patří spíše lidovým zvykům.
Je dnem veselí a zábavy, kdy chlapci chodí šlehat dívky
pomlázkou, aby byly po celý rok zdravé a veselé. Za odměnu dostávají chlapci od děvčat
malované kraslice. Dnes nebývají při pomlázce výjimkou ani vajíčka čokoládová.
Na Velikonoce to chodí tak, že muži/chlapci chodí od rána po domech, říkají koledy a šupají
ženy/dívky. Ty jim za to pak dávají své malované kraslice, také nějaké sladkosti a někdy i
peníze. Někde je zvykem, že odpoledne to dívky oplácejí klukům tím, že je polévají vodou.
Na Velikonoce se většinou pečene beránek či mazanec.

Velikonoční symboly
Beránek – Symbolizuje Ježíše Krista, neboť byl podle křešťanů beránkem, obětovaným za
spásu světa.

Vajíčko – je symbolem života, plodnosti a vzkříšení. Tato vajíčka se malují, říkáme jim kraslice.

Pomlázka – spletené mladé vrbové proutky ozdobené mašlemi – symbol přechodu síly přírody
do člověka - proto pomlazení – šlehnutí pomázkou.
Kříž – Ježíš byl ukřižován.
Velikonoční svíce – oheň symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad smrtí.
Zajíček – symbol přicházejícího jara.

Barvení vajíček a ozdoby
Barvení vajíček v cibuli
Barvení vajíček v cibuli je staročeská tradice. Je to ovšem hlavně přírodní cesta ke krásnému výsledku.
Co budeme potřebovat:









syrová vejce k obarvení
slupky z cibulí
starý hrnec a lžíce
ocet
sůl
kuchyňský olej
savý papírový ubrousek
trávu, silonky a šňůrku na přírodní otisky

Postup:





Pokud chceme na vejce otisknout přírodní vzor (např. trávu), připravíme si kus rozstřižené
hladké silonky. Doprostřed položíme objekt, který chceme na vejce obtisknout.
Na to položíme vejce, zabalíme ho a poté kus silonky pevně svážeme šňůrkou.
 Do starého hrnce vložíme
slupky z cibulí, přidáme 2 lžíce
octa a lžíci soli. Vše povaříme,
až bude "odvar" pěkně
zbarvený.
 Poté slupky vyndáme a
vložíme syrová vejce. Vaříme
cca 15 -30 min na mírném ohni.
Postupně kontrolujeme barvu
vajec. Čím déle je v barevné
vodě necháme, tím budou
tmavší.
 Hotová vejce vyndáváme na
připravený ubrousek a necháme
oschnout. POZOR: nelekejte se,
pokud vejce po vyndání vypadají nevábně. Stačí si ruce potřít kuchyňským olejem a vejce v
rukou omastit. Jejich vzhled je poté skvělý.
Vajíčko vyndané z lázně s ještě přilepeným obtiskovaným předmětem (rostlinou). Poté
rostlinu sloupneme a máme hotovo!

Velikonoční kolíčky
Tyto ozdoby si můžete třeba připnout na záclony.
Co potřebujeme:






Dřevěný kolíček
Barevné papíry
Lepidlo
Tempery
Nůžky, štětce

POSTUP:





Vezmeme libovolnou temperu a nabarvíme kolíček.
Poté si na barevný papír nakreslíme obrys vajíčka a vystřihneme.
Poté vystřihneme z barevných papírů jiné barvy různé tvary a motivy, které na vajíčko poté
přilepíme.
Když toto doděláme, vezmeme si silné lepidlo a vajíčko na kolíček přilepíme.

V kuchyni s Nelou a Luckou
Blíží se velikonoce a stále nevíte co upéct? My Vám dáme tři originální typy.

Hot cross buns (doba přípravy přibližně 35 minut a 12 porcí)
Jestli Vás už nebaví tradiční český mazanec můžete vyzkoušet tento recept, který Angličané
tradičně dělají na Velikonoce.
Na těsto budete potřebovat:











600 g hladké mouky
310 ml mléka
375 g rozinek
60 g másla
60 g cukr krupice
2 ks vajec
1,5 lžičky mleté skořice
1/2 lžičky muškátového oříšku
1 lžička soli
1 lžička mletého nového koření

Do hrnečku rozdrobíme kvasnice, posypeme cukrem a zalijeme teplým mlékem. Vše pěkně
smícháme, zakryjeme a necháme 10 min nabobtnat (spíše někde v teplíčku).
Mléko, cukr a droždí promícháme v misce a necháme vzejít kvásek. Ve velké míse smícháme
mouku, sůl a mleté koření. Prsty vetřete změklé máslo do mouky. Vmícháme rozinky, vejce,
kvásek a vše hněteme. Propracujeme těsto po dobu asi 5 minut, až je hladké a pružné.
Těsto přendáme do čisté misky, přikryjeme utěrkou a necháme na teplém místě vykynout.
Poté těsto rozdělíme na dvanáct kusů. Každý kus trochu propracujeme dokulata. Buchty
dáme do vymazaného pekáče asi 20 x 30 cm a necháme ještě v teple 15 minut vykynout.

Necháme předehřát troubu na 200 °C. Na kříže smícháme mouku s vodou. Prohněteme a
touto směsí naplníme cukrářský sáček s úzkou násadou. Děláme jednoduché křížky na každé
buchtě. Hot cross buns vložíme do trouby a pečeme 10 minut. Snížíme teplotu na 180 °C a
pečeme dalších 15 minut. Hot cross buns musí být zlatavé.
Nevíte co se zbylými vejci, co jste nepřipravili pro koledníky nebo co jste osobně
vykoledovali? Dáme Vám užitečné typy.

Plněná vejce (doba přípravy přibližně 20minut a 12 porcí)
Budete potřebovat:








6 velkých vajec, uvařených natvrdo
100g másla pokojové teploty
100g žervé, lučiny či jemného tvarohu
100g různých druhů sýra
50g kvalitní šunky
1-2 jarní cibulky + čerstvé bylinky
Sůl, špetka cukru, hořčice (dijonská) a pepř

Zchladlá vejce opatrně oloupejte, podélně rozkrojte a vyjměte žloutky.
Zvlášť v misce propracujte změklé máslo vidličkou, v jiné misce, také nejlépe vidličkou, utřete
žloutky.
Spojte s máslem a žervé, přidejte jemně pokrájené či nastrouhané další suroviny (dohromady
nebo zvlášť) a dochuťte.
Lžičkou naplňte vejce a ozdobte je.

Vajíčková pomazánka s brokolicí
Budete potřebovat:







Několik lžic másla
3 růžičky brokolice
5 vajec natvrdo
2 lžíce majonézy
1 cibule
Pepř, sůl

Nejprve uvaříme brokolici do změknutí v osolené vodě (5 min). až vychladne nakrájíme jí a
smícháme s majonézou a máslem. Poté přimícháme pomačkané vejce a najemno nakrájenou
cibuli a nakonec dochutíme solí a pepřem.
Lucie Šebková (9.B), Nela Svobodová (9.B)

Turnaj mezi říčanskými školami
Dne 18. března 2015 se konal každoročně opakující
turnaj v přehazované a fotbalu. Turnaj se konal za
účelem navázat lepší vztahy mezi školy, užít si zábavu,
zasoutěžit si a pro jednou také opustit školní lavice.
Turnaj se konal v základní škole Bezručova v Říčanech
a účastnily se ho základní školy pouze z Říčan.
1.základní škola na náměstí, základní škola Bezručova
a naše škola U Lesa.

V přehazované proti sobě soutěžily pouze dívky, a to
hned ve dvou kategoriích. V mladší, která byla od 6. do
7. tříd, a starší od 8. do 9. tříd. V turnaji ve fotbale
soutěžili pouze kluci z 8. a 9. tříd.

Holky se sešly v 8:15 u „Bezručky“ a jejich turnaj
začal kolem deváté hodiny. Každý tým hrál vždy
s každým na dva sety do 15 bodů. Jednotlivé sety
byly napínavé a ve většině případů v celku
nerozhodné, ale vítěz se vždy našel. V mladší
kategorii ze sebe naši svěřenci vydali maximum,
ale bohužel ani to na výhru nestačilo, a tak si
z turnaje odnesli bronzové místo.

Na druhém místě skončil domácí tým
z Bezručovky. První pořadí si s přehledem
vybojoval tým z 1. ZŠ na náměstí.
Ve starší kategorii na třetím místě skončila 1.
ZŠ, na druhém místě (opět po vyrovnaném
boji) skončil náš tým ze základní školy U Lesa a
pomyslnou zlatou medaili získal domácí tým.
Všichni zúčastnění si s sebou neodnesli jen
úspěchy a radost ze hry, ale každý tým obdržel
i finanční šek do sportovního obchodu. Za třetí
místo se vyplácelo 300,- za druhé 500,- a za
první výherci získali potěšujících 700,- Kč.

Návštěva Techmania center v Plzni
Ve středu 18.3. se vydala třída 1.A společně se 7.A na výlet do plzeňského vědeckého centra. Žáci si
prošli všechny expozice, které jsou v Techmanii k dispozici. Pro 7.A bylo navíc připraveno promítání
dvou filmů v 3D o vesmíru. Projít a vyzkoušet všechny vystavené exponáty zabralo téměř celý den
a lze říci, že ani není možné všechno za jeden den stihnout. Máme tak pro Vás možná zajímavý tip
na rodinný výlet.

Expozice
Techmanie se
nachází v
historických
budovách
plzeňské
škodovky.
V hlavní části jsou
k vidění výrobky,
které v minulosti
vyjely z továren se
značkou Škoda
Plzeň. V další částí
jsou pak expozice zabývající se energetikou, biologií člověka, fyzikou a chemií. Praktické pokusy si pak
můžete vyzkoušet v konkrétních laboratořích.
Ve vedlejší budově cestujete spolu s astronauty do vesmíru. Součástí této části Techmanie je také 3D
kino, ve kterém se promítají záběry s plzeňské hvězdárny a připravené filmy. Dozvíte se zde také, jaký
je rozdíl mezi kosmonautem a astronautem.

Velikonoční vtipy:
O Velikonocích: „Teto, ty vajíčka se ti asi nějak srazily, ne?”
„Kdepak vajíčka, ta zdražila,” vysvětluje teta, „to jsou
obarvené ořechy.”
Koledníci: „Paní Brousková, a vejce nám nedáte?”
„No dobře,” povídá paní, „ale musíte si ho rozpůlit.”

Něco pro chytré hlavy

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Osm vrbových proutků
Velikonoční pečivo
Vstal z mrtvých
Slepice snáší ….
Malované vajíčko

Velikonoční speciál pro Vás připravili žáci 9. A a 9.B pod vedením šéfredaktorů paní učitelky Mgr.
Jaroslavy Zajíčkové a pana učitele Karla Dindy. Zvláštní dík za podporu patří vedení naší školy.

