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Joro
Sněženky u ž vyrůsto.! í,
zo cholupou si děti hrojí.
Joro už k nóm přichází,
s|unce róno vychózí.
Venku svítí sluníčko,
podívej se mo|ičko.
Kvítí venku voní,
no zohrodě se děti honí.
Ze|enóse trovičko,
no kopci je ovečko.
No krku mó zvoneček,
pose ji tom chlopeěek.

Složilo Klrírko BohoŤcovó, 5. třído.

lůkres|i|o Rodunko
čóstkovó,5. třído.

Nokres|i I P epíček Drdoj,
?.třída.

^ vydává školní ěasopisv -
-rvoso

Jaro je kouze|ník, kŤený umí
č grovaŤ Ťeplem sIunce fi
pesŤrosŤí barev

Nokresli|o A|ičko Neumonovó, 3. třído.

Pošijový týden

Je to pos|ední ýden před Velikonocemi.
Modré Pondě|í aZ|uté úterÝ
V tyto dny se ve všech cholupóch uk|íze|o
(gruntovolo).
škoredó SŤředo
Tento dense nesmě| nikdo no nikoho mročit,
oby se nemročil po celý rok.

Ze|enÝ čtvrtek
V tento denbývó zvykem připrovovoŤ jíd|o ze ze|ené ze|en|ny nebo bylin
($enót, št'ovík, mlodó kopřivo). V křest'onsých kostelech tento den

uŤichnou zvony. Říkó se, Že od|etě|y do Římo. AŽ do Bílé soboty jsou

nohrazovóny hlukem hrkoček, řehtoček o k|opoček.
Vellcý oótek
Nemě|o se nic půjčovot z jiných domócností, proŤože tyŤo předměty moh|y

být očorované.Nesmě|o setaképrót pród|o.Zakazovq|o se i hýbot sezemí -
orot, kopoŤ, sázet.
Bí|ó soboto
Bývol o zvykem, Že sedomo uhos i |o všechno ohn i ště.
Ve|ikonoční nedě|e
Bývo|o zvykem,že hospod ář rozdě|i| při nedělním obědě vojíčko no tolik dí!ů,

ko!ik bylo č|enů rodiny.
Velikonoční pondě!í
Ktomuto dni se Žódnédfi|eŽiŤéliturgické úkony nevóžou.

Připrovi|o Rodunko čóstkovó, 5. třído.



Ve|ikonoč ní pronostiky

Je.|i Ze|ený čtvrŤek bí|ý, Ťok je |éto
tep|é.
KdyŽ no Velký pótek hřmí, no po|i se
urodí.
Ve|}<y pótek deštiý - dě|ó rok
Žízniý.
Prší.|i v noci no Bí|ou sobotu, bude v
|étě nouze o vodu.

Připrovi|o Klórko Bohotcovó, 5. třído.

Ve|ikonoční zvyky v jiných zemich
Ang|ieo AusŤrólie
Trodičním občerstvením jsou slodké ch|ebíčky se skořicí a rozinkomi,

no povrchu jazcukrové po|evy b:.|ÝkříŽ. symbolutrpení Kristo.

švédsko o Finsko
Stejně joko u nós ivtěchŤo zemíchnosí |idé oKvětnéneděli

do koste|ů no požehnání větvičky kočiček,kŤerépok domo

u c h ovóvoj í v e v ázóch, a v ěři, Že do d o mu p ř i nesou p oŽehnóní .

.t..í*

--\*/ 
-

/\š

Nokreslil
Tomóšek
Pet'ovský,
3. třído.

Portuoqlsko
Zde sáŤradič ně pečeko|óč z kynutého Ťěsto , uvnitř je vojíč ko ve skořópce uvořené notvrdo.

Řecko
Po slovnostní mš Vzkříbní Kristo si lidé odnóšají zneosvět|eného kostelo zapó|enésvíce. Domo je

po k zvy kem j íst mozanec,po|ač i nky o č erv enóvojíč ko.

Froncie
V t ét o zemi je zvykem,že ve| i konoč ní voj íč ko nosí zvony.

Německo
šymbolem Ve|ikonoc je zajíček, kŤeý nosí ve|ikonoční vojíčko. áaJíc všok nenosi| vojíčko od

páčótt,u, v různých oblostech Německo to by| dříve kocour, čóp, |iško, a|etakétetřev o kukoč ko. K

iyplclcým ve|ikonočním činnostem potří kou|ení vojíček nebo běh s vojíčkem no |Žíci,testovóní

tvrdosti uvořených vojec, které sehózeJío kou|í. Vítězemse sŤóvó ten, jehoŽvejcenejdé|e odo|ó
,Qnorozum. Připroví |o K|órko Bohatcovó, 5. třído.

o čikovi
By| jednou jeden čiko o to byl P9s, A pořód běhó po b|ótě o přes

ko|u-že o Ťok dó|e. No prostě ce|ý čiko.Je hnědobí|ý o mó ród kuře. Á

mó ród Ťaké |idi. A|e nemá ród tohóní za uš. A někdy spí.

Nokresli |o Rodunko Motyč kovó,
Nokres|i lo Rodunko Motyč kovó,

3. třído.

Nokres|i|o Moruško čihókovó, 3. třído.

Nopsol Pepíč ek Drdoj, ?. třída.

třído.
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Vymysle|o Á|ičko Neumonovó, 3. třída.

Stovění móje
Je Ťo velmi storrí trodice. Proktikovo]o se no vesnicích i ve městech.
Mój stóvo! no nóvsi před rodnicí,píedzómkem,před koste|emataké
před domy vrchnosti. A také někdy před domy svobodných dívek.
Používo! se třeba smrk. Toké jedle nebo borovice. Kůro z kmene bylo
ohob|ovonó. Vršek byl ozdobený borevnými stuhomi. K vršku byl
připevněný věnec z chvojí. Ten byl také ozdobený.
Potom se mlódenci střído|i no sŤróži, oby jim někdo věnec neukrod|.
Nebo jim moh| mójku podříznout. To by|o pok ve|kó ostudo.

PřiproviI Pov|ík osinek, 3. třída.

Nokres|iI Tomríšek
PeŤ'ovsý, 3. třído. Nokres|i|o Rqdunko Motyčkovó, 3. třído.
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Nokres|i I Pov|ík osinek, 3. Ťřído.
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Vymys|elo Rodunko Motyčkovó, 3. třído.
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1' myjeme tím nódobí
2. první vyjmenovoné s|ovo po P
3. čtvrté Vyjmenovoné slovo po P
4. ŤřeŤí vyjmenovoná s|ovo po B

Vymys|el Joroušek Kró|,4. Ťřído.
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Vymys|e|o Koro|ínko Mot|ovó, 2. třída.
:/0.

Vvřeš s|ovní úlohu
rllomko uvořilo 14 vojíček. Př.š|i ko|edníci o 3
vojíčko si vzo|i. Kolik vojíček zby|o?

Vymys|e| Pepíček Drdaj, ?. Ťřída.

Spróvné odpovědi:
Tojenka: pom|ózko, joro, VeIikonoce, joro,
krasI ice, Ve| i konoce, veIi konoční prázdniny,
pejsek
S|ovní ú|oho: 11
Počítóní: Ve|ikonoce
Hódonky: košík (ve všech s|ovech jsou skupiny
KA), obrázek Qediné začínó no samohlósku)
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Vymysle| Povlík osinek. 3. třída.
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Vymysle|o Koro|ínko Motlovó, 2. Ťřído.
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Hódonky
,které 

s|ovo do
řody nepotří ?
rošÍr
KAR,EL
TLAčENKA
KAKAO
POTKAN
oKAMŽTK
vKAzovÁčEK
KAMZíK

Které s|ovo by
mezi slovy
nemě|o být?
LETÁDLo
šrrovNý
SPOLU
oBRÁZEK
BANÁNoVNÍK
lÓoa
SOVA

ía.
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V kaŽdéskupině koleček vyborvi ze|eně
to, no kŤeré nemíří Žódnó šipko.
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Vymyslelo Anetko
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Vymys|e|o Moruško Y
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, 5. třído.
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čihákovó,3. tříds.



Nletrudič ní módní přeh|ídko

Dne 19. 3. se kono|o ve školní druŽiněnetrodiční módni
přeh|ídka ]rletrodiční se jmenovolo proto,Žešnty na
tuto přehlídku muse|y být vyrobeny z popíru nebo
bublinkové fó|ie. Soutěžit moh| vlostně koždý.
Rozdě|i|i jsrrre se do skupinek. KaŽdó skupinko si
vrtvráře|o mode| podle své fontozie. Nokonec se no
přeh|ídcesešo pět modelů. Koždý by|jiný, koždý byl
něč ím zojímoý, originó|ní.
FTi":

Byly tom třebq šaty z novin, šoty z lótky ,
no které by|y ne|epené popírové
somolepky. Někdo měl poruku, čepici o
toké klobouk. Koždý si odnes| nějokou
cenu nebo s|odkost. Přehlídko se
oprovdu vydořiIo.

Mpso|o Ánetko Shóně|ovó, 5. třído.

Milí ětenáři, v době před Velikonocemi vychání další číslo našeho kouzelného školního
časopisu. Jsem ráda,žeYám mohu opět sdělit too co jsme prožili připomenout naše úspěchy a
popřát t<rásné sluníěkové velikonoční svátky.

3. bÍeznaproběhlo v nďí škole školní kolo dětské recitace, kÍerého se zúčastnilo 11 Žákyř'. Zních
odborná porcta vybrala 5' kÍere niás reprezentovaly na okresní přehlídce. I tam byly naše žákyně
velmi úspěšné, protože do krajského kola pak postoupily 4. Jsou to Kris{ýnka Podešvov4 Maruška
Čihaková Anička Kubizňrík ováaNikol Filipi. Držimejim pěsti a doufríme v jejich dobré umístění.

Pro rodiče jsme připravili 19. bÍezna vodpoledních hodinárch jamí keramické ťvoření. Vytvářeli
jsme zh|íny květinráče, jarníkvětiny i ptáčky. Výrobky všechjsou velmi zdařiLé a my máme radost,
že si mohou rodiče znaší školičky také něco pěkného odnést. Škoda jen, že piichazi rodičů tak
málo. Neváhejte a příště přijd'te, určitě budete spokojeni!

Srdečně zvu také všechny rodiěe na třídní schůzky, které se konají 20.4.2010 v 15.00 hodin.

Nezapomeňte na naše internetové stránky.
Najdete tam informace i nové fotografie.

@

Joro p|né s|uníčko Vóm přeje redakce.


