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MILÍ ČTENÁŘI…
… tak tu po neuvěřitelně dlouhé zimě máme konečně všemi netrpělivě
očekávané jaro. Příroda se pomalu, ale jistě probouzí ze zimního spánku
a spolu s ní se probudil i náš školní časopis. Nebude trvat dlouho a
stráně rozkvetou prvními jarními květinami. A čím nám tentokrát
rozkvetly stránky našeho časopisu?
Především bychom vás rádi pozvali ne malý předvelikonoční výlet –
podíváme se, jak se slaví Velikonoce u nás, ale i v jiných koutech světa.
Nesmí chybět ani inspirace pro kluky, kteří se chystají na koledu,
v podobě lidových velikonočních říkadel.
V lednu jsme si připomněli 250. výročí narození jednoho
z nejznámějších hudebních skladatelů – Wolfganga Amadea Mozarta.
Právě jemu je tentokrát věnována rubrika Osobnost.
V únoru proběhly hned dvě velmi významné sportovní události – jednak
olympiáda v italské Turíně a jednak turnaj ve vybíjené na naší škole. O
obou si můžete přečíst v rubrice Ze sportu.
Při listování naším časopisem neopomeňte ani novou rubriku, ve které
budeme uveřejňovat nejzdařilejší literární pokusy a kterou jsme tudíž
nazvali Koutek psavců. Tentokrát jsme vybrali nejzajímavější výtvory na
téma „Jaro“.
Příjemnou zábavu s jarně rozkvetlým číslem časopisu Ať se ví Vám
přeje…
…Vaše redakce
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY…
V březnu se sportovci (a sportovkyně) z 8. A 9. tříd zúčastnili turnaje
v basketbalu.

Někteří odvážlivci absolvovali náročnou soutěž v překonávání těch
nejobtížnějších překážek v „lanovém centru“.

Na reportáže z obou akcí se můžete těšit v příštím čísle!
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NAŠE TÉMA…

Hody, hody, doprovody…
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

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

Panímámo zlatičká,
darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka,
uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže,
kdo jí odtud pomůže?

Koleda, koleda, proutek z vrby,
mlsný jazýček mě svrbí.
Koleda, koleda, holoubek,
dejte mi něco na zoubek!

Ben, ben, ben,
všechny blechy ven,
a vajíčka do košíčka sem!
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Velikonoce
Název Velikonoce je odvozen od doby, kdy ukřižovaný Ježíš Kristus
vstal z mrtvých.
Asi kolem 6. století byl obecně přijat způsob výpočtu data Velikonoc.
Vychází ze zásady slavit Velikonoce po jarní rovnodennosti (21. 3.),
v neděli po prvním jarním úplňku. Takto stanovená neděle může nastat
mezi 22. březnem a 25. dubnem. Pro určování data jsou různé tabulky.
Nesmíme zapomenout na velikonoční týden, do něhož patří Škaredá
středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční a
Velikonoční pondělí.
Typické barvy Velikonoc jsou červená, žlutá, zelená, hnědá a černá,
protože se daly získat z přírodních zdrojů (např. červená: odvar ze
slupek červené cibule a octa, červené zelí nebo šťáva z červené řepy,
borůvek či bezinek). Červená barva ochraňovala před démony a
symbolizovala lásku a život. Červeně obarvená vejce se původně
označovala za kraslice.
Na Hod boží velikonoční nosili lidé pokrmy – mazance, vejce, beránky,
chléb a víno – k posvěcení. Nejtypičtějším velikonočním pokrmem jsou
samozřejmě vejce a velikonoční nádivka. Děti dostávaly odměnu při
řehtání, chlapci byli obdarováváni o Velikonočním pondělí za pomlázku.
Na co se však nikdy nesmělo zapomenout, byl zlatavý mazanec. Podle
staré pověry by měl člověk o Velikonocích také sníst něco zeleného, aby
byl uchráněn proti bolení v krku.
Koledy se používají v pondělí ráno, když se jde koledovat. Den předtím
dívky barví vajíčka a kluci si pletou pomlázku.
Hezké prožití velikonočních svátků Vám přejí:

K. Lindová, K. Pospíchalová, K. Příšovská, K. Marešová, M. Kolínová, Z. Hromadová, D.
Kosová
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OSOBNOST…

Kdo byl W. A. Mozart?
Wolfgang Amadeus Mozart se narodil 27. 1. 1756 v Salcburku. Za svého
života vytvořil různá díla, např. Don Giovanni, Figarova svatba, Kouzelná
flétna, Malá noční hudba nebo řadu symfonií.
Koncertoval už od svých šesti let se svou starší sestrou Nannerl
v mnoha světových městech a na královských dvorech (Rakousko,
Francie,…). V jedenácti letech složil svou první operu. Ve třinácti letech
byl jmenován koncertním mistrem salcburského a arcibiskupského
dvora.
Postupem času už nebyl ve Vídni tolik oblíben, a tak odjel do Prahy.
Zjistil, že v Praze pořád provolávají slávu jeho skladbám i mimo divadlo.
Jeho hudba zněla i ve všech bohatých rodinách. Proto tenkrát řekl:
„Moji Pražané mi rozumějí.“
Zemřel 5. 12. 1791 ve věku 35 let ve Vídni. Údajně byl pohřben na
hřbitově sv. Marka v hromadném hrobě mezi tuláky, chuďasy a
ztroskotanci. Nikdo však neví, jestli je to pravda. Letos v zimě jsme si
připomněli 250. výročí jeho narození.

Markéta Kolínová a Kristýna Pospíchalová
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ZE SPORTU…

Turnaj ve vybíjené dívek
Dne 2. 2. 2006 se konal turnaj ve vybíjené dívek na druhém stupni. Není
to klasická vybíjená, ale družstva stojí volně po hřišti a kapitánky se
snaží odbít míč svému družstvu. Pokud vybijete dívku z jiného
družstva, získáváte bod. . Dívky si sestavily družstva po pěti členech a
jednom náhradníkovi.
Vše organizovaly p. uč. Šárka Cíchová a p. uč. Alkantara Dudková.
Nejlepší byla děvčata z 9. třídy (2. místo: 7. B, 3. místo: 6. A). Všechny
dívky hrály velmi dobře, i když se neumístily. V zápalu boje došlo
dokonce k několika zraněním.

Kateřina Lindová a Dominika Kosová

XX. ZOH Torino
V březnu proběhly jubilejní 20. zimní olympijské hry, které se konaly
v italském Turíně. Zahajovací ceremoniál trval asi tři hodiny. Těchto
her se účastnilo také několik Čechů v čele s Kateřinou Neumanovou,
která v posledním závodě své olympijské kariéry získala zlatou medaili.
A naši hokejisté získali bronzovou medaili, druhou v historii české
republiky.
Jaroslav Wertheim a Martin Petržilka
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A jak se slaví Velikonoce v cizině?
V Británii se už předvelikonoční období vyznačuje řadou zvyklostí a
tradic. Patří mezi ně i pořádání jarních závodů osmiveslic univerzit
z Cambridge a Oxfordu na Temži v Londýně, oslava jarní
rovnodennosti nebo docela zvláštní tradice palačinkových závodů.
Těmi je pověstné městečko Olney z hrabství Buckinghamshire.
Královská rodina už od dvanáctého století obdarovává den před
velkým pátkem chudé poddané. Pro tuto příležitost se razí speciální
velikonoční mince a královna poctí touto mincí právě tolik lidí, kolik
je jí let. O Velikonocích se také otevírají muzea, historické
památky a zahrady. V některých místech také přetrval zvyk, kdy
ženy přivážou muže k židlím a vymáhají na nich výkupné. Muži jim to
druhý den oplatí, ovšem výkupným už nejsou peníze, ale sladký
polibek.
Ruské Velikonoce (stejně jako všechny další církevní svátky) se slaví
jindy než ve zbytku Evropy, vždy se zpožděním. Ruské pravoslaví se
totiž nadále drží starého juliánského kalendáře. Velikonoce jsou dodnes
spojeny s řadou nejrůznějších tradic. Patří mezi ně především barvení a
zdobení vajíček. Přátelé si je pak vzájemně darují na důkaz vzkříšení.
Přitom si přejí hodně zdraví a třikrát se políbí na tvář. Velikonoce jsou
druhým největším církevním svátkem
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, hned po Vánocích. Předchází jim čtyřicetidenní přísný půst, který
začíná, jakmile skončí veselé zvané Maslenice.
Pravoslavné velikonoce se slaví také v Řecku. Tradičním velikonočním
jídlem je zde pečené jehněčí a velikonoční polévka z jehněčích
vnitřností. Velikonoční vajíčka jsou barvena pouze na červeno jako
symbol Kristovy krve. V noci ze soboty na neděli si je lidé vzájemně
vyměňují. A ťukají špičkami vařených vajec o sebe – komu se
vajíčko nerozbije, může si něco přát a bude mít po celý příští rok
štěstí.
V Dalmácii (část Chorvatska) je jedním z velmi starých zvyků pití vína.
Tento zvyk se pěstoval od dávných dob a lidé na něj dodnes
nezapomněli. Kdysi se totiž věřilo, že se víno v těle mění v krev,
posiluje a pomáhá při léčení, a proto bylo žádoucí vypít ho na
velikonoc co nejvíc a co nejlépe se vzpružit.
V západní Evropě je zvykem schovat na velikonoční neděli na zahradě
vajíčka a drobné dárky. Všichni, zejména pak děti, chodí na
Velikonoční pondělí po zahradě a dárky hledají. Na dveřích domů
visí velikonoční věnce vyrobené z čerstvých květin, v jejichž středu
je zavěšeno bílé vajíčko. K tradičním velikonočním jídlům patří
jehněčí. Dodržuje se i zvyk, že by k jídlu mělo být něco zeleného.
Za pomoci internetu zpracovala celá redakce časopisu
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KOUTEK PSAVCŮ…

Jaro
Po úporné zimě konečně následuje jaro, na které už spousta lidí čeká.
První jarní den je 21. 3. na svátek Radka. S jarem přichází mnoho
krásných přírodních jevů, např. rostou kytičky, zpívají ptáčkové a
všichni se mají rádi. Konečně je teplo a můžeme chodit méně oblečení,
což ocením ze všeho nejvíc. Jaro je jedno z nejkrásnějších ročních
období.
Radek Vítek a Luboš Litera

Když jaro začíná,
vše hezké rašívá.
Kvetou nové kytičky,
petrklíče, kočičky.
Slunko z mraků vylézá,
vše kolem se zelená.
Všichni jsme rádi,
že jaro je tu s námi,
zima už odešla,
nastal jara čas.
Dominika Kosová
Kateřina Příšovská

Zelená se louka,
zelená se sad,
sněženky už kvetou,
co teď udělat?
Ptáčci přilétají zpátky k nám,
copak jim do krmítka asi dám?
Trošku loje, trochu semen,
přileťte k nám zas a znovu,
navštivte naši kvetoucí zahradu.
Budeme moc rádi,
přilétněte za námi,
přineste nám jaro,
nashledanou za rok!
Markéta Kolínová

Kristýna Pospíchalová
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PRO ZÁBAVU…

Příběh na P
Pan Petr pospíchal programovat Pendolino, porouchané pondělním
prudkým pádem. Plch pozoroval přemýšlejícího pana Petra pod
Pendolinem. Petr pohlédl přímo před plcha. Potřeboval pomoc. Plch
přikývl, pospíchal pryč. Přivedl přítele psa. Pes Pendolino počůral. Pan
Petr psovi podkopnul packy. Pes pokousal panu Petrovi p**** (patu). Pan
Petr pošel.
Anežka Sedláčková a Barbora Fígrová

Filmový kvíz
Vzpomeneš si, ve kterých filmech zazněly následující „nesmrtelné“věty?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

„Vy jste se zase kochal, pane doktore!“
„Nudíte se? Kupte si medvídka mývala!“
„Když se daří, tak se daří!“
„ Tak kdepak je ten prďola, co tady čepuje to pívo?“
„Hujer, metelesku blesku!!“
„To je zajímavý, ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš
náležitě vědecky, dycky se najde nějakej blbec, kerej ti
zatleská.“
„Alkohol podávaný v malých dávkách, neškodí v jakémkoliv
množství.“
„Jmenuji se… Igor Hnízdo!!!“
„To by mě zajímalo, kde udělali soudruzi s NDR chybu…!
„Králíka, pořád jenom králíka. Už ani ten Pinďa to nežere!“

(řešení: 1. Vesničko má středisková, 2. Postřižiny, 3. Kameňák 3, 4. Jáchyme, hoď ho
do stroje, 5. Marečku, podejte mi pero, 6. Jak svět přichází o básníky, 7.
Limonádový Joe, 8. Obecná škola, 9. Pelíšky, 10. Slunce, seno, jahody)
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A PÁR VTÍPKŮ NAKONEC…

Šneci to na světě nemají jednoduché…

Jarní číslo časopisu Ať se ví pro vás připravili:
P. Balogová, V. Bůbelová, A. Budin, F. Doležal, L. Fígr, B. Fígrová, M.
Hájek, K. Hladká, Z. Hromadová, J. Klíma, A. Kolaříková, M. Kolínová, D.
Kosová, M. Košťál, K. Lindová, L. Litera, K. Marešová, I. Medniková, D.
Melicharová, K. Melicharová, N. Melicharová, J. Merta, D. Moucha, M.
Nováková, J. Petržilka, M. Petržilka, D. Pokorná, K. Pospíchalová, K.
Příšovská, J. Rašková, A. Sedláčková, T. Smažilová, P. Vargová, R. Vítek,
D. Vyhlídal, K. Vyhlídalová, P. Weissová, A. Wertheimová, A. Wertheim,
J. Wertheim a B. Zahrádková
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