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kŤený
umí
Jaro je kouze|ník,
čgrovaŤŤeplemsIunce fi
barev
pesŤrosŤí
Joro

lůkres|i|oRodunko
čóstkovó,5.třído.

í,
Sněženkyuž vyrůsto.!
zo cholupousi děti hrojí.
Joro užk nóm přichází,
s|unceróno vychózí.
Venkusvítísluníčko,
podívejse mo|ičko.
Kvítívenkuvoní,
no zohrodě se děti honí.
Ze|enóse trovičko,
no kopcije ovečko.
No krku mó zvoneček,
poseji tom chlopeěek.
5. třído.
SložiloKlrírkoBohoŤcovó,

Drdoj,
Nokres|iI Pepíček
?.třída.

Nokresli|oA|ičkoNeumonovó,3. třído.

Pošijovýtýden
Je to pos|ední
ýden před Velikonocemi.
ModréPondě|íaZ|uté úterÝ
V tyto dny se ve všechcholupóchuk|íze|o
(gruntovolo).
škoredó SŤředo
Tento dense nesmě|nikdono nikohomročit,
oby se nemročilpo celý rok.

Ze|enÝčtvrtek
V tento denbývó zvykem připrovovoŤjíd|oze ze|enéze|en|nynebo bylin
($enót, št'ovík,mlodó kopřivo). V křest'onsých kostelech tento den
uŤichnouzvony. Říkó se, Že od|etě|ydo Římo.AŽ do Bílésoboty jsou
hlukemhrkoček,řehtočeko k|opoček.
nohrazovóny
Vellcýoótek
proŤože
tyŤopředmětymoh|y
z jiných domócností,
Nemě|ose nic půjčovot
se i hýbot sezemísetaképrót pród|o.Zakazovq|o
být očorované.Nesmě|o
orot, kopoŤ,sázet.
Bí|ósoboto
ohniště.
Bývolo zvykem,Že sedomouhosi |ovšechno
nedě|e
Ve|ikonoční
oběděvojíčkonotolik dí!ů,
Bývo|ozvykem,žehospodář rozdě|i|při nedělním
rodiny.
ko!ikbyloč|enů
pondě!í
Velikonoční
úkonynevóžou.
Ktomutodni se Žódnédfi|eŽiŤéliturgické
Připrovi|oRodunkočóstkovó,5. třído.

nípronostiky
Ve|ikonoč
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Je.|i Ze|enýčtvrŤekbí|ý,Ťokje |éto
tep|é.
KdyŽno Velký pótek hřmí,no po|ise
urodí.
pótek deštiý - dě|ó rok
Ve|}<y
Žízniý.
v noci no Bí|ousobotu,budev
Prší.|i
|étěnouzeo vodu.
Nokres|ilo RodunkoMotyčkovó,
3. třído.
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Nokresli|oRodunkoMotyčkovó,

Připrovi|oKlórko Bohotcovó,5. třído.

zvykyv jiných zemich
Ve|ikonoční

Ang|ieoAusŤrólie
se skořicía rozinkomi,
jsou slodkéch|ebíčky
občerstvením
Trodičním
Kristo.
symbolutrpení
nopovrchujazcukrovépo|evyb:.|ÝkříŽ.

Nokreslil
Tomóšek
Pet'ovský,
3. třído.

o Finsko
švédsko
|idéoKvětnéneděli
joko
u nós ivtěchŤozemíchnosí
Stejně
domo
větvičkykočiček,kŤerépok
nopožehnání
do koste|ů
.
uchovóvojíve v ázóch,a věři, Žedo domupř inesoup oŽehnóní
Portuoqlsko
ko ve skořópce uvořenénotvrdo.
z kynutéhoŤěsto, uvnitř je vojíč
ně pečeko|óč
Zde sáŤradič
Řecko
Domoje
kostelo zapó|enésvíce.
Poslovnostnímš VzkříbníKristo si lidéodnóšajízneosvět|eného
inkyo červenóvojíčko.
pok zvykemj íst mozanec,po|ač
Froncie
V t éto zemije zvykem,ževe|i konočnívojíčko nosízvony.

Německo
vojíčko.áaJíc všoknenosi|vojíčkood
šymbolemVe|ikonocje zajíček,kŤeý nosíve|ikonoční
ko.K
a|etakétetřevo kukoč
v různýchoblostechNěmeckoto by|dřívekocour,čóp,|iško,
páčótt,u,
no |Žíci,testovóní
vojíčekneboběh s vojíčkem
činnostempotří kou|ení
iyplclcýmve|ikonočním
odo|ó
tvrdosti uvořenýchvojec, kterésehózeJíokou|í.VítězemsesŤóvóten, jehoŽvejcenejdé|e
Připroví|oK|órkoBohatcovó,5. třído.

norozum.
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o čikovi

By|jednoujeden čikoo to byl P9s,A pořód běhó po b|ótě o přes
o mó ród kuře. Á
o Ťokdó|e.No prostě ce|ýčiko.Jehnědobí|ý
ko|u-že
mó ród Ťaké|idi. A|e nemá ród tohóní za uš. A někdy spí.
ek Drdoj,?. třída.
NopsolPepíč

Nokres|i|oMoruškočihókovó,3. třído.

třído.

Stověnímóje
se no vesnicíchi ve městech.
Je Ťovelmistorrítrodice. Proktikovo]o
Mój stóvo!no nóvsi před rodnicí,píedzómkem,předkoste|emataké
před domy vrchnosti. A také někdy před domy svobodnýchdívek.
se třeba smrk. Tokéjedle neboborovice.Kůroz kmene bylo
Používo!
ohob|ovonó.Vršek byl ozdobený borevnými stuhomi. K vršku byl
připevněnývěnecz chvojí.Ten byl takéozdobený.
Potomse mlódencistřído|ino sŤróži,oby jim někdo věnecneukrod|.
To by|opok ve|kóostudo.
Nebojim moh|mójkupodříznout.
osinek,3. třída.
PřiproviIPov|ík

Nokres|iI Pov|íkosinek,3. Ťřído.

ky
hlovič
Pro chyŤré

-fu

Nokres|iITomríšek
PeŤ'ovsý,3. třído.

Nokres|i|oRqdunkoMotyčkovó,3. třído.
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3. třída.
Á|ičkoNeumonovó,
Vymysle|o

Vymys|eloRodunkoMotyčkovó,3. třído.
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1' myjemetímnódobí
s|ovopo P
2. prvnívyjmenovoné
slovopo P
3. čtvrtéVyjmenovoné
vyjmenovonás|ovopo B
4. ŤřeŤí

Vymys|elJoroušekKró|,4.Ťřído.
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Vymysle|Povlíkosinek.3. třída.

2. třída.
Mot|ovó,
Koro|ínko
Vymys|e|o

Vvřešs|ovníúlohu

o3
Př.š|iko|edníci
rllomkouvořilo14 vojíček.
si vzo|i.Kolikvojíčekzby|o?
vojíčko
Drdaj, ?. Ťřída.
Vymys|e|Pepíček

ů

!,ř&.o*

Motlovó,2. Ťřído.
Vymysle|oKoro|ínko

Spróvnéodpovědi:
joro,
joro, VeIikonoce,
Tojenka:pom|ózko,
prázdniny,
krasIice, Ve|ikonoce,veIikonoční
pejsek
11
S|ovníú|oho:
Počítóní:
Ve|ikonoce
Hódonky:košík(ve všechs|ovechjsou skupiny
KA), obrázek Qedinézačínóno samohlósku)
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Hódonky
,které
s|ovodo
řody nepotří?
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KAR,EL
TLAčENKA
KAKAO
POTKAN
oKAMŽTK
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Kterés|ovoby
mezi slovy
nemě|obýt?
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VymysleloAnetko 5hónělovó, 5. třído.
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V kaŽdéskupiněkolečekvyborvi ze|eně
to, no kŤerénemíříŽódnó šipko.
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Moruško
Vymys|e|o
čihákovó,3.tříds.

nímódnípřeh|ídko
Nletrudič
módni
Dne 19.3. se kono|ove školnídruŽiněnetrodiční
přeh|ídka]rletrodiční
se jmenovoloproto,Žešntyna
tuto přehlídkumuse|ybýt vyrobeny z popírunebo
bublinkovéfó|ie. Soutěžit moh| vlostně koždý.
Rozdě|i|ijsrrre se do skupinek. KaŽdó skupinko si
vrtvráře|omode|podle svéfontozie. Nokonec se no
přeh|ídcesešopět modelů.Koždýby|jiný, koždýbyl
něčímzojímoý,originó|ní.
FTi":

Bylytomtřebq šatyz novin,šotyz lótky ,
no které by|y ne|epené popírové
somolepky.Někdo měl poruku,čepicio
toké klobouk.Koždýsi odnes|nějokou
cenu nebo s|odkost. Přehlídko se
oprovduvydořiIo.
Mpso|o Ánetko Shóně|ovó,5. třído.

Milí ětenáři, v době před Velikonocemi vychání další číslonašeho kouzelného školního
časopisu.Jsem ráda,žeYám mohu opět sdělit tooco jsme prožili připomenout našeúspěchya
popřát t<rásné
sluníěkovévelikonočnísvátky.
se zúčastnilo11 Žákyř'. Zních
3. bÍeznaproběhlov nďí školeškolníkolo dětskérecitace,kÍerého
odborná porcta vybrala 5' kÍereniás reprezentovalyna okresnípřehlídce.I tam byly naše žákyně
protožedo krajskéhokola pak postoupily 4. Jsou to Kris{ýnka Podešvov4 Maruška
velmi úspěšné,
Čihaková Anička KubizňríkováaNikol Filipi. Držimejim pěsti a doufrímev jejich dobréumístění.
Pro rodičejsme připravili 19. bÍeznavodpoledních hodinárchjamí keramickéťvoření.Vytvářeli
jarníkvětiny i ptáčky.Výrobky všechjsou velmi zdařiLéa my máme radost,
jsme zh|ínykvětinráče,
že si mohou rodiče znašíškoličkytakéněco pěknéhoodnést.Škodajen, že piichazi rodičůtak
málo. Neváhejte a příštěpřijd'te,určitěbudetespokojeni!
Srdečnězvu takévšechnyrodiěe na třídníschůzky,kterése konají 20.4.2010 v 15.00hodin.
Nezapomeňtena našeinternetovéstránky.
Najdetetam informacei novéfotografie.
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Vóm přeje redakce.
Joro p|nés|uníčko

