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ročník : I.         číslo: 4     jaro: 2016    

Zúčastni se Mezinárodní soutěže v psaní dopisů 2016 a staň se dalším Čechem, který zvítězí v celosvětovém klání.  
Téma zní: „Napište dopis sami sobě ve věku 45 let“. Uzávěrka soutěže je 28. 3. 2016.  
Toto jsou dopisy našich čtvrťáků: 

Dopisy jsou bez redakční úpravy 
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Velikonoce (latinsky pascha, řecky πάσχα – pascha, hebrejsky ַסח  pesach – přechod, přejití) jsou nyní nejvýznamnějšíפֶּ
křesťanský svátek, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po 
jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku Pesach, 
který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. Tak jako Letnice jsou tedy původně (i podle 
latinského názvu) svátkem židovským a do roku 325 se slavily ve stejný den jako svátek židovský. U Slovanů a Germánů 
splynuly jejich lidové oslavy s pohanskými slavnostmi jara (pohanský název Easter), jimiž bylo oslavováno procitnutí 
přírody ze zimního spánku, čímž do jejích lidových oslav přešly v germánském a slovanském prostoru mnohé původem 
pohanské zvyky.  

a) Simona Pavlisová 
b) Petra Čížková 
c) Jana Ševčíková  

_____ 

a) Jaroslav Hašek 
b) Jan Duda 
c) Lukáš Čermák 

_____ 

Správné odpovědi (i z předešlých dílů) najdete v příštím vydání 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzk%C5%99%C3%AD%C5%A1en%C3%AD
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V hodině PČ jsme před Velikonocemi zvolili trochu netradiční téma. Místo malovaných 
kraslic a další velikonoční výzdoby jsme "vyzdobili" sami sebe. Do kartonové desky jsme 
vystřihli otvor pro svůj obličej podobně jako to bývá třeba na zámcích pro pořizování 
dobových fotografií. Dokreslili jsme vlasy podle svých představ a pak už jen měnili a 
zkoušeli, které nám nejvíc sluší... 

Ingredience 
Těsto: 
1 hrníček mléka 
1 hrníček cukru  
2 vajíčka 
1 vanilkový pudink 
1 vanilkový cukr  
2 hrníčky polohrubé mouky  
100g Hery 
1 kypřící prášek do pečiva 
potravinářské barvivo (modrá) 
1 konzerva jahod 
 
Postup přípravy receptu 
Heru utřeme s cukry, poté přidáme mléko, mouku, vajíčka a ostatní ingredience. Do připraveného těsta vmícháme modré barvivo. 
Lijeme na již předem vymazaný pekáč, vzápětí zdobíme ovocem (jahody)... Teď již jen troubu na 180° a pečeme. :-)  

Přestože není v kalendáři, ani ho oficiálně neuznává žádná vláda světa, patří 1. duben mezi nejbujařeji oslavované 
svátky.¨ 
  Původ 1. dubna jako aprílového dne, kdy si ze sebe lidé dělají blázny, je zahalen tajemstvím. Evropané ho slaví od středově-
ku, ale první oslavy tohoto druhu pocházejí už z doby před naším letopočtem. 
  V Íránu se slaví apríl už tisíce let. Vůbec první zmínka o něm pochází z roku 536 před naším letopočtem. Autorem svátku, 
který se zde nazývá Sizdah Bedar, je mýtický král Jamšíd . Íránci oslavují tento bláznivý den tradičně 13. dne prvního 
měsíce roku – a toto datum připadá právě na náš 1. duben. Věnují ho však více oslavě jara a přátelství, přestože na žertíky 
nikdy nezapomínají. 
  Tento den, tedy 1. dubna bývalo zvykem stejně jako 30. dubna, častovat známé a příbuzné "aprílem". Dnes se takovým žertí-
kům říká "kanadské žertíky". V dřívějších dobách se často posílalo "oběti aprílu" něco vypůjčit či něco zakoupit. Šlo samozře-
jmě o věci, které neexistovaly, např. vtipné semínko, komáří sádlo, zaječí peří, obecní nůžky, hodinářskou motyku, červené 
hřebíky a v neposlední řadě bublinky do vodováhy nebo mezery do žebříku.  Známou věcí bývaly i  
ohýbák na cihly nebo rovnák zatáček.  Zkrátka v tento den si každý dával velký pozor,  aby  
"nenalétl" na nějaký apríl, o kterém by se mluvilo ještě velmi dlouho. 
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Třídy chodily na besedy včas, nebyl problém, že by některá třída zapomněla a museli jsme ji po škole hledat (to 
se občas stává:)). Chování dětí bylo výborné, v hodinách nebyl nadměrný hluk, menší i větší děti projevovaly o té-
ma zájem. Aktivita byla v pořádku - samozřejmě větší aktivitu měli žáci nižších ročníků.  
 
Znalosti žáků byly v průměru, někteří žáci projevili o problematice třídění a recyklaci znalosti nadprůměrné.  
 
Na potvrzení máme dvě kolonky hodnocení školy a hodnocení znalostí - škola od nás dostala za 1, žáci za znalosti 
dostali za 2. 

Slova Dalibora Nigrina, organizátora akce - TONDA OBAL NA CESTÁCH 

O Balynce, dobrém štěněti a třídě nízkých kamarádů. 
....Tak se jmenovalo divadelní představení , které navštívili ve čtvrtek 
10.3. žáci 1. stupně v Jirkově. Moderní ekologická pohádka byla plná 
hudby a písniček, které se děti mohly naučit už ve škole z tištěného 
předprográmku. A tak se neslo celým divadlem : "Sklo patří do zelené-
ho, žlutý stojí vedle něho,  halalí,  halalí, netřídí jen pomalí......" 

Dne 14.3. byli kluci ze 6.C uklízet kolem školy s paní učitelkou Patricií Michalovou. Byl tam hrozný nepo-

řádek , ale kluci se s tím poprali a zvládli to . A pak 17.3. byly uklízet holky z 6.C. Měly to o něco lehčí, 
protože už tam toho tolik nebylo, Máme zase čisté prostředí. 
                                                                                                                                                            AH 


