Číslo: 4
Školní rok: 2014/2015
Vydává: ZŠ Unhošť
Náměty na články posílejte:
zahradkova@zsunhost.cz
Redakční rada se těší na všechny
vaše náměty!
Vážení čtenáři,

rádi bychom vám představili, čtvrté číslo našeho časopisu. Celé jsme ho navlékli do
velikonočního kabátku. A věříme, že se vám bude líbit.
A na co se můžete těšit? Básnička od Terky je samozřejmostí. Pranostiku našla Anička,
ta jako nová členka nelenila a zjistila pro vás zajímavosti o Aprílu i Velikonocích. Článek a
fotky z „Komendy“ jsou od Jakuba, budovu 70 nám přiblížil Vojta. O divadle nám napsala
Adéla. Na závěr vás dneska čeká návod na barvení vajec od Adély a rodinný recept na Beránka
od Kuby.
Tentokrát nás můžete najít i na webu školy v sekci Aktivit i s Velikonoční přílohou. Tu
jsme rozdělili na dvě části, a to čtecí, kde naleznete malované čtení od deváťáků, a luštící, kde
na vás čeká osmisměrka od Viky a křížovka od Terky. Věříme, že rozšířené číslo uvítáte a že
potěší vás i vaše rodiče.
Vaše redakce
Hodovačky si už pleteme,
na Velikonoce se moc těšíme.
Řehtačky už řehtají,
kuřátka se klubají.
Holky dávaj kraslice,
kluci švihaj zadnice.
Všechno kolem kvete,
až to hlavy plete.

Pranostika pro duben:
Mokrý duben, přislibuje dobrou sklizeň.

1.4. Apríl ☺

Před dávnými časy začínal rok prvního dubna. Lidé si k tomu to dni dávali dárky a chystali
překvapení. Dnes nový rok začíná prvního ledna, ale lidé si dál připravují na prvního dubna
překvapení a vymýšlejí na sebe žertíky a připomínají si tak starý kalendář. Vyvést někoho

aprílem znamená nachytat v tento den nějakého člověka vtipným kouskem nebo dokonce
kanadským žertíkem. Většinou se přitom užije spousta legrace.

Anička

Velikonoce
V každé kultuře a náboženství se uctívá příchod jara. Staří Keltové uctívali probuzení přírody,
protože teplé měsíce roku dávají lidem obživu. Židé slaví svátek Pesach, protože byli Mojžíšem
vyvedeni z egyptského otroctví. Křesťané si připomínají v pátek před velikonocemi ukřižování
Ježíše a o Velikonoční pondělí jeho vstání z mrtvých.

Šest nedělí před Božím hodem
Po Popeleční středě zbývalo do Velikonoc šest týdnů. Každá neděle měla svůj název a tradici,
která se dlouho dodržovala.
První neděle postní – Pučální
Název je odvozen od pokrmu, který ten den kraloval. Připravoval se z naklíčeného, nasucho
nebo na másle upraženého hrachu. Pučálka se jedla buď sladká s medem a rozinkami nebo
kořeněná.
Druhá neděle postní – Pražná
Opět pojmenovaná podle pokrmu. Tentokrát jím bylo pražmo – jídlo připravené z obilných zrn
a z upražených i neopálených klasů.
Třetí neděle postní – Kýchavá
Nazývala se podle pranostiky. Kolikrát v tento den člověk kýchl, tolik roků prý bude živ anebo
za tolik let zemře, patrně záleželo na individuální interpretaci. Ve středověku se v tuto neděli
konaly zvláštní bohoslužby za odvrácení jednoho druhu moru, který se projevoval právě
kýcháním.
Čtvrtá neděle postní – Družebná
V tento den byl věřícím zmírněn půst, měnila se barva roucha v kostelech z fialové na růžovou
a hlavně bylo dovoleno mládeži se scházet – družiti se. Šťastný to den.
Pátá neděle postní – Smrtelná
Vynášela se Smrtka, která symbolizovala zimu. Figurína zvaná Morana se dělávala ze
slaměného došku, který se připevnil na dřevěný kříž a ustrojil se do ženských šatů, nejčastěji
bílých. Na krk se jí věšely vyfouklé skořápky vajec a prázdné ulity hlemýžďů – to všechno
symbolizovalo smrt. V některých obcích vynášejí Moranu dodnes.
Šestá neděle postní – Květná
V tento den vjížděl Ježíš Kristus do Jeruzaléma a lidé ho vítali olivovými ratolestmi. Od té
doby se u nás v kostelech světí tzv. kočičky, rozkvetlé větvičky jívy. Kdo podle pranostiky
snědl jednu z posvěcených kočiček, celý rok ho nebolelo v krku.

Pašijový týden
To je týden, kdy příprava na zmrtvýchvstání Ježíše Krista finišuje. Z minulosti se zachovaly
pouze názvy dnů, o zvyklostech se toho moc neví. Pondělí je modré, úterý šedivé, středa
sazometná, čtvrtek byl zelený, pátek velký, sobota bílá a neděle podobné pojmenování nemá,
protože to už byl Boží hod velikonoční. Ve středu se vymetaly komíny a nesměl se nikdo na
nikoho mračit. V pátek byl zase přísný půst a nesmělo se pracovat na poli a hýbati se zemí
(protože Kristus v ní odpočívá předtím, než vstane z mrtvých).
Anička

Velikonoce v Komenského ulici

Jestli si pamatujete na článek o podzimu, tak je to
zde úplně stejné s jarem a Velikonocemi. Promítá
se například do čtení, kde jsou různé básničky a

články o jaru. V hudební výchově se zpívají jarní
písničky. A to všechno se objevuje i v pracovní a
výtvarné výchově, kde vyrábějí žáci například
kuřátka. V prvouce se žáci dozvídají o velikonočních zvycích. Než
vejdete do školy, tak spatříte květy na oknech. Na chodbách vás pak
výzdoba utvrdí, že jaro a Velikonoce jsou tu. V 1. patře jsou na stěnách
vajíčka s jarními motivy a sněženky (první jarní kytičky). V druhém patře
vidíte velikonoční zajíčky květiny z barevného papíru. V přízemí jsou
výrobky z družiny např. kuřátko na kolíčku, zajíčci v košíčku, pomlázky
na papíře. Na druhé straně jsou velikonoční vajíčka v různém provedení a
básničky.

Jakub

Velikonoce v budově 70
V březnu se na budově 70 vyráběla na velikonoční vajíčka, vázy, pomlázky a jiné. Vše si

můžete prohlédnout na nástěnkách na chodbách. I v hodinách českého jazyka se mluví a čte o
Velikonocích. V matematice se počítá s velikonočními úlohami. V dubnu se zúčastníme
výstavy ve Schwanzenberském paláci, výtvarné výstavy a poté se projdeme po Hradčanech.
V angličtině jsme vyráběli Velikonoční projekt.

Vojta

6. – 9. ročník
V pátek 20. 3. jely šesté, sedmé a jedna osmá třída do Kladenského divadla Lampion na
představení „Podivný případ se psem“. Představení bylo o tom, že někdo zabil psa jménem
Welington a 15letý chlapec Christopher zjišťuje, kdo jej zabil. Během vyšetřování zjistil, že
jeho matka nezemřela, jak mu tvrdil otec, ale odstěhovala se do Londýna. Christopher nakonec
zjistí, že Welingtona zabil jeho otec a rozhodne se utéct z domova a jet za matkou do Londýna.

Což je pro něj velmi obtížný úkol. Podaří se mu ale matku najít a vrátí se s ní zpátky k otci.
Navíc se po návratu Christopherovi podaří udělal maturitu z matematiky.
Christopher byl autista a díky této hře jsme mohli lépe pochopit, jaký mají lidé s takovýmto
postižením nelehký život a co je pro ně problémem.
Autismus je neléčitelná duševní porucha. Lidé trpící touto poruchou mají potíže s narušeným
chováním a mezilidskými vztahy, zato ale vynikají v matematice nebo umění. 2.dubna je
Světový den zvýšení povědomí o autismu, jeho symbolem je modrá barva, takže pokud si
vzpomenete, vyjděte oblečeni do modré.

Adéla

Jak zdobit velikonoční vajíčka?
Existuje mnoho způsobů, jak zdobit velikonoční vajíčka. Tady jsou některé techniky a jejich
stručný popis:
1) Vejce můžeme barvit přírodně:
žlutá barva vznikne na bílých vejcích pomocí cibulových slupek
zelená barva pomocí čerstvé trávy
červená barva pomocí slupek z červené cibule.
2) Speciální potravinářské barvy na barvení vajíček:
barvy se rozpustí v teplé vodě podle návodu a uvařená vajíčka se do nich ponoří. Pak se
naolejují, pro lepší lesk.
3) Smršťovací košilky:
uvařené vejce navlékneme do košilky a ponoříme na 5 vteřin do horké vody. Vajíčko
opatrně vyndáme a košilka vytvoří zajímavý reliéf.
4) Velikonoční samolepky:
mohou být s různými obrázky a vzory. Snadno se nalepí na uvařené vejce. Po té se vejce
může opatrně naolejovat, pro větší lesk.

Velikonoční beránek s čokoládovou polevou

Suroviny:
-na ozdobu:

-na těsto:

250g měkkého tvarohu

čokoládová poleva

300g polohrubé mouky

230 cukru moučky

lentilky

3vejce

190g másla

stužka

½ prášku do pečiva

6 lžic mléka

Postup:
Máslo, cukr a žloutky vyšleháme do pěny. Přidáme tvaroh, mléko a mouku smíchanou s
práškem do pečiva. Nakonec do těsta opatrně vmícháme ušlehaný sníh z bílků. Těsto nalijeme
do vysypané a vymazané formy beránka nebo zajíčka. Přiklopíme druhým dílem a dáme péct.
Pečeme asi 45 minut na 180°C. Beránka necháme vychladnout a ozdobíme. Zdobíme
čokoládovou polevou nebo jenom pocukrujeme. Politého beránka dozdobíme lentilkami (očka,
nos) a ovážeme krk stužkou.
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Pranostika pro duben:
Mokrý duben, přislibuje dobrou sklizeň.

1.4. Apríl ☺

Před dávnými časy začínal rok prvního dubna. Lidé si k tomu to dni dávali dárky a chystali
překvapení. Dnes nový rok začíná prvního ledna, ale lidé si dál připravují na prvního dubna
překvapení a vymýšlejí na sebe žertíky a připomínají si tak starý kalendář. Vyvést někoho

aprílem znamená nachytat v tento den nějakého člověka vtipným kouskem nebo dokonce
kanadským žertíkem. Většinou se přitom užije spousta legrace.

Anička

Velikonoce
V každé kultuře a náboženství se uctívá příchod jara. Staří Keltové uctívali probuzení přírody,
protože teplé měsíce roku dávají lidem obživu. Židé slaví svátek Pesach, protože byli Mojžíšem
vyvedeni z egyptského otroctví. Křesťané si připomínají v pátek před velikonocemi ukřižování
Ježíše a o Velikonoční pondělí jeho vstání z mrtvých.

Šest nedělí před Božím hodem
Po Popeleční středě zbývalo do Velikonoc šest týdnů. Každá neděle měla svůj název a tradici,
která se dlouho dodržovala.
První neděle postní – Pučální
Název je odvozen od pokrmu, který ten den kraloval. Připravoval se z naklíčeného, nasucho
nebo na másle upraženého hrachu. Pučálka se jedla buď sladká s medem a rozinkami nebo
kořeněná.
Druhá neděle postní – Pražná
Opět pojmenovaná podle pokrmu. Tentokrát jím bylo pražmo – jídlo připravené z obilných zrn
a z upražených i neopálených klasů.
Třetí neděle postní – Kýchavá
Nazývala se podle pranostiky. Kolikrát v tento den člověk kýchl, tolik roků prý bude živ anebo
za tolik let zemře, patrně záleželo na individuální interpretaci. Ve středověku se v tuto neděli
konaly zvláštní bohoslužby za odvrácení jednoho druhu moru, který se projevoval právě
kýcháním.
Čtvrtá neděle postní – Družebná
V tento den byl věřícím zmírněn půst, měnila se barva roucha v kostelech z fialové na růžovou
a hlavně bylo dovoleno mládeži se scházet – družiti se. Šťastný to den.
Pátá neděle postní – Smrtelná
Vynášela se Smrtka, která symbolizovala zimu. Figurína zvaná Morana se dělávala ze
slaměného došku, který se připevnil na dřevěný kříž a ustrojil se do ženských šatů, nejčastěji
bílých. Na krk se jí věšely vyfouklé skořápky vajec a prázdné ulity hlemýžďů – to všechno
symbolizovalo smrt. V některých obcích vynášejí Moranu dodnes.
Šestá neděle postní – Květná
V tento den vjížděl Ježíš Kristus do Jeruzaléma a lidé ho vítali olivovými ratolestmi. Od té
doby se u nás v kostelech světí tzv. kočičky, rozkvetlé větvičky jívy. Kdo podle pranostiky
snědl jednu z posvěcených kočiček, celý rok ho nebolelo v krku.

Pašijový týden
To je týden, kdy příprava na zmrtvýchvstání Ježíše Krista finišuje. Z minulosti se zachovaly
pouze názvy dnů, o zvyklostech se toho moc neví. Pondělí je modré, úterý šedivé, středa
sazometná, čtvrtek byl zelený, pátek velký, sobota bílá a neděle podobné pojmenování nemá,
protože to už byl Boží hod velikonoční. Ve středu se vymetaly komíny a nesměl se nikdo na
nikoho mračit. V pátek byl zase přísný půst a nesmělo se pracovat na poli a hýbati se zemí
(protože Kristus v ní odpočívá předtím, než vstane z mrtvých).
Anička

Velikonoce v Komenského ulici

Jestli si pamatujete na článek o podzimu, tak je to
zde úplně stejné s jarem a Velikonocemi. Promítá
se například do čtení, kde jsou různé básničky a

články o jaru. V hudební výchově se zpívají jarní
písničky. A to všechno se objevuje i v pracovní a
výtvarné výchově, kde vyrábějí žáci například
kuřátka. V prvouce se žáci dozvídají o velikonočních zvycích. Než
vejdete do školy, tak spatříte květy na oknech. Na chodbách vás pak
výzdoba utvrdí, že jaro a Velikonoce jsou tu. V 1. patře jsou na stěnách
vajíčka s jarními motivy a sněženky (první jarní kytičky). V druhém patře
vidíte velikonoční zajíčky a květiny z barevného papíru. V přízemí jsou
výrobky z družiny, např. kuřátko na kolíčku, zajíčci v košíčku, pomlázky
na papíře. Na druhé straně jsou velikonoční vajíčka v různém provedení a
básničky.

Jakub

Velikonoce v budově 70
V březnu se na budově 70 vyráběla velikonoční vajíčka, vázy, pomlázky a jiné. Vše si můžete
prohlédnout na nástěnkách na chodbách. I v hodinách českého jazyka se mluví a čte o

Velikonocích. V matematice se počítá s velikonočními úlohami. V dubnu se zúčastníme
výstavy ve Schwanzenberském paláci, výtvarné výstavy a poté se projdeme po Hradčanech.
V angličtině jsme vyráběli Velikonoční projekt.

Vojta

6. – 9. ročník
V pátek 20. 3. jely šesté, sedmé a jedna osmá třída do Kladenského divadla Lampion na
představení „Podivný případ se psem“. Představení bylo o tom, že někdo zabil psa jménem
Welington a 15letý chlapec Christopher zjišťuje, kdo jej zabil. Během vyšetřování zjistil, že
jeho matka nezemřela, jak mu tvrdil otec, ale odstěhovala se do Londýna. Christopher nakonec
zjistí, že Welingtona zabil jeho otec a rozhodne se utéct z domova a jet za matkou do Londýna.

Což je pro něj velmi obtížný úkol. Podaří se mu ale matku najít a vrátí se s ní zpátky k otci.
Navíc se po návratu Christopherovi podaří udělal maturitu z matematiky.
Christopher byl autista a díky této hře jsme mohli lépe pochopit, jaký mají lidé s takovýmto
postižením nelehký život a co je pro ně problémem.
Autismus je neléčitelná duševní porucha. Lidé trpící touto poruchou mají potíže s narušeným
chováním a mezilidskými vztahy, zato ale vynikají v matematice nebo umění. 2.dubna je
Světový den zvýšení povědomí o autismu, jeho symbolem je modrá barva, takže pokud si
vzpomenete, vyjděte oblečeni do modré.

Adéla

Jak zdobit velikonoční vajíčka?
Existuje mnoho způsobů, jak zdobit velikonoční vajíčka. Tady jsou některé techniky a jejich
stručný popis:
1) Vejce můžeme barvit přírodně:
žlutá barva vznikne na bílých vejcích pomocí cibulových slupek
zelená barva pomocí čerstvé trávy
červená barva pomocí slupek z červené cibule.
2) Speciální potravinářské barvy na barvení vajíček:
barvy se rozpustí v teplé vodě podle návodu a uvařená vajíčka se do nich ponoří. Pak se
naolejují, pro lepší lesk.
3) Smršťovací košilky:
uvařené vejce navlékneme do košilky a ponoříme na 5 vteřin do horké vody. Vajíčko
opatrně vyndáme a košilka vytvoří zajímavý reliéf.
4) Velikonoční samolepky:
mohou být s různými obrázky a vzory. Snadno se nalepí na uvařené vejce. Po té se vejce
může opatrně naolejovat, pro větší lesk.

Velikonoční beránek s čokoládovou polevou

Suroviny:
-na ozdobu:

-na těsto:

250g měkkého tvarohu

čokoládová poleva

300g polohrubé mouky

230 cukru moučky

lentilky

3vejce

190g másla

stužka

½ prášku do pečiva

6 lžic mléka

Postup:
Máslo, cukr a žloutky vyšleháme do pěny. Přidáme tvaroh, mléko a mouku smíchanou s
práškem do pečiva. Nakonec do těsta opatrně vmícháme ušlehaný sníh z bílků. Těsto nalijeme
do vysypané a vymazané formy beránka nebo zajíčka. Přiklopíme druhým dílem a dáme péct.
Pečeme asi 45 minut na 180°C. Beránka necháme vychladnout a ozdobíme. Zdobíme
čokoládovou polevou nebo jenom pocukrujeme. Politého beránka dozdobíme lentilkami (očka,
nos) a ovážeme krk stužkou.

