VZNIK VELIKONOC
•

Počátky velikonočních tradic najdeme v dobách pohanských, kdy národy oslavovaly návrat jara,
hojnosti a plodnosti. Plodnost a nový život symbolizovala právě vajíčka. Podle mnoha historiků se
křesťanské svátky, jako jsou Velikonoce nebo Vánoce, záměrně kryjí s původními pohanskými
oslavami. Církev chtěla pohanům pomoci se lépe ztotožnit s církevní tradicí.

•

Jako náboženský svátek připomínající osvobození z egyptského otroctví. Velikonoce se objevily
poprvé u Židů. Židé je slaví dodnes. Každá izraelská rodina na Velikonoce obětovala mladého berana
a jeho krví potřela rámy dveří svého domu jako symbol ochrany celé rodiny.

Názvy dnů:
•

Květná neděle

•

Modré pondělí

•

Šedivé úterý

•

Škaredá středa

•

Zelený čtvrtek

•

Velký pátek

•

Bílá sobota

•

Velikonoční neděle

•

Velikonoční pondělí

Dochované tradice: Pomlázka
Vajíčka
Beránek
Mazanec
Koledy
Lidové pověry a zvyky
•

Kdo se chtěl vyvarovat bolení zubů, na Velký pátek musel 3x kousnout do 3 mezníků.

•

Pokud chtěl závistivý soused uškodit jinému sousedovi, vysypal mu před Velkým pátkem před dveře
odpadky a střepy.

•

Kdo chtěl být zdráv, o Velkém pátku si před východem slunce omýval tělo ve studené vodě.

•

Aby rodina držela pohromadě, vařila hospodyně na Velký pátek vejce natvrdo, které na Velkou
neděli rozdělila mezi všechny členy rodiny.
Kristýna Dolejší, 8. A

POD JEDNOU STŘECHOU S JIŘIČKAMI A RORÝSI

Věděli jste, že je naše škola friendly pro rorýse a jiřičky?
Každý rok si na naší škole jiřičky staví svá hnízda a vyvádějí mláďata. Máme tu také hnízdní budky pro
rorýse. Duben je čas, kdy se tito ptáci vrací z teplých krajin, aby zde založili novou generaci svých potomků.
Už zanedlouho budeme za okny našich tříd slyšet jejich štěbetání.
Může se zdát, že na tom není nic zvláštního, ale to, že jiřičky a rorýse necháváme na škole hnízdit, není pro
mnohé samozřejmost. „Některé školy, školky, a dokonce i obchody hnízda jiřiček a rorýsů shazují i když je
to protizákonné. Zkrátka je na budově nechtějí. Což je škoda. Protože jiřičky a rorýsi jinou možnost nemají
než hnízdit na budovách,“ řekla tisková mluvčí České ornitologické společnosti Věra Sychrová.

JIŘIČKY
Věděli jste o nich?
Jiřičky uloví za sezonu až půl milionu kusů hmyzu, hlavně much a komárů. Že na cestě do Afriky urazí kolem
2500 km.Jiřičky se celý život vrací do stejného hnízdiště a těžko se vrací a přesidlují jinam, když o původní
domov přijdou.
Na stavbu jednoho hnízda potřebuje 1000 kuliček bláta.

„Občanka jiřičky“
Kde hnízdí: pod římsami a ve výklencích staveb
Kdy: duben-září
Kolikrát: 2krát ročně
Počet vajec: 4-5
zahřívá: 14-16 dní
Jak jim pomoci?
- založíme louži s bahnem, hlavně když je sucho
- udržujeme zelené plochy bez chemie
- kočky necháme doma
- zabezpečíme skleněné plochy a nádrže na vodu
-při rekonstrukci nabídneme náhradní hnízdní příležitosti
Ale co je hlavní neshazujeme jejich hnízda.

RORÝSI
Na naší škole kromě jiřiček máme i rorýse.
Pro rorýse máme na škole speciální budky. Rorýse jen zřídka uvidíte na zemi. Jsou zvláštní tím, že vletu
nejenom loví, ale ve vzduchu se také páří, odpočívají a dokonce i spí. Pevnou půdu pod nohama potřebují
vlastně jen pro hnízdění. Tak si už snad všimnete našich ptačích kamarádů.

Barbora Zelníčková a Elen Štenglová, 6.A
Fotky: Ludmila Korešová, Martin Strnad, Evžen Tošenovský, Česká ornitologická společnost

JARNÍ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU
BERAN
Živel: Oheň
Planety: Mars
Barva: červená
Kameny: jaspis, granát, karneol, rubín, ohnivý opál
Povaha: mužská
Opačné znamení: Váhy

BÝK
Živel: Země
Planety: Venuše
Barva: žlutá a růžová
Kameny: citrín, růženín, jantar, turmalín, topas
Povaha: ženská
Opačné znamení: Štír

BLÍŽENCI
Živel: Vzduch
Planety: Merkur
Barva: zelená a žluto-oranžová
Kameny: jantar, zlatý topas, citrín, beryl, tygří oko
Povaha: mužská
Opačné znamení: Střelec
Klára Pecháčková a Ema Ligmajerová, 6. C

KDO TO BYL JAN PALACH?

(*11.8.1948 - †19.1.1969)
Jan Palach se narodil 11. 8. 1948 ve Všetatech u Prahy. Byl studentem filozofie na Univerzitě Karlově a
19. 1. 1969 se v pouhých 20 letech v horní části Václavského náměstí v Praze upálil na protest proti okupaci
Československa armádami států Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem počínaje srpnem 1968. Na
následky rozsáhlých popálenin tři dny poté zemřel.
Jak to vše začalo?
Jan Palach vystudoval gymnázium v Mělníku. Na Filozofickou fakultu ho v roce 1966 nevzali, i když uspěl při
přijímacích zkouškách. Začal proto studovat na Vysoké škole ekonomické. V roce 1968 svůj pokus dostat se
na Filozofickou fakultu zopakoval, tentokrát úspěšně. Na podzim se účastnil mnohých protestních akcí
včetně studentské stávky. Protože však neviděl žádný významný pokrok, pravděpodobně začal uvažovat o
radikálnější akci. O svém posledním činu se ovšem před jeho vykonáním nikomu nezmínil.
Pohřeb a události po něm
Pohřeb Jana Palacha dne 25. ledna 1969 se stal velkým protestem proti pokračující okupaci. Asi o měsíc
později, 25. února 1969 se upálil na stejném místě jiný student, Jan Zajíc, a v dubnu 1969 je následoval u
nás v Jihlavě Evžen Plocek. Palach byl pohřben na Olšanských hřbitovech. V roce 1973 byly jeho ostatky
zpopelněny a tajně převezeny do rodných Všetat, kde byly nakonec uloženy. I přes to, že v Olšanech už se
jeho ostatky nenacházely byl hrob stále hojně navštěvován. V roce 1990 byla jeho urna s popelem
převezena zpět do Olšan.

V takzvaném Palachově týdnu, od 16. ledna do 22. ledna 1989, probíhaly v Praze protestní akce zaměřené
proti komunistickému režimu. Jednalo se tak o předstupeň listopadových událostí.
Zajímavost: O Janu Palachovi byl také v roce 2018 natočen film, kde Jana Palacha ztvárnil Viktor Zavadil.
Nela Krejčová, 8. B

MANGA
Minule jsme vás seznámili s anime a poradili, na co se můžete kouknout. Dnes vám řekneme, co to je
manga.

Manga: Manga je japonské označení pro japonské komiksy. Manga je v Japonsku velmi oblíbená a čtou ji
nejenom děti, ale i dospělí. Manga se v Japonsku vydává nejdříve v časopisech, ve kterých se nachází více
sérií od různých autorů. Pokud je série úspěšná, je celý příběh vydán samostatně, jako Tankóbon. Na
motivy úspěšných mang vznikají anime, také občas konzolové nebo počítačové hry, knihy či hrané
filmy/seriály.
Styl: styl kresby, který je pro mangu typický, zahrnuje velké oči, rafinované tvary účesů, malý a špičatý nos,
různé velikosti a tvary bublin a časté používání citoslovcí.
Jsou tištěná jednou barvou a také se vyznačuje opačným směrem čtení, tedy zprava doleva.
Doporučení:

To bylo tvé jméno
Fantasy/Romantické/Drama
3 knihy

Spy X Family
Akční/Komedie/Thriller
Zatím 3 knihy

Karolína Horáčková a Valerie Kozma, 8.A

FIVE NIGHT AT FREDDY´S

Five Nights at Freddy's (česky: Pět nocí u Freddyho), hovorově zkracováno na FNaF, je nezávislá hororová
hra pro jednoho hráče. Tvůrcem hry je Scott Cawthon. Five Nights at Freddy's a jeho mnoha pokračování se
staly velmi úspěšnými tituly, rozšířenými především díky platformě Youtube, kde mnoho hráčů uveřejňuje
svá videa ze hraní této hry. Na tuto hru jsou stovky fanouškovsky vytvořených her, jako například Dayshift
at Freddy's atd.

GAMEPLAY
Úkolem hráče je přečkat 5 nocí v Pizzerii Freddyho Fazbeara v roli nočního hlídače. Po kliknutí na tlačítko
New Game vidíte inzerát od Freddy Fazbear’s Pizza, která hledá nočního hlídače se směnou od půlnoci do
šesti ráno. Inzerát je zakroužkován červeným fixem.
Následně je hráč již uveden do jeho kanceláře a vyzvání telefon. Muž za telefonem, Henry (Phone guy),
hráče (noční hlídač) uvádí do nové práce a v podstatě vysvětluje princip hry. Nacházejí se zde 5
animatroniků, kteří přes den baví s návštěvníky pizzerie. V noci jsou však uvedeni do volného módu, jelikož
se jejich serva po dlouhé době, co jsou vypnuté, uzamknou. Podle Phone Guye animatronici vidí hlídače
jako nahého endoskeletona (vnitřní součást animatroniků umožňující pohyb) a budou se jej snažit chytit a
nacpat do kostýmu Freddyho Fazbeara. Kostým je plný mechanických součástek, které způsobí hlídačovu
smrt.
Od většiny současných her se liší tím, že se hráč nemůže pohybovat, pouze se rozhlížet. Aby noc přečkal,
musí kontrolovat pohyb animatroniků pomocí kamer. Kamery však mají i mrtvé body, které se nachází na
stranách kanceláře, ve které je i hlídač. Pokud má hráč podezření, že se právě zde animatronici nachází,
může si do těchto míst posvítit a případně zavřít dveře. Všechny tyto akce ale spotřebovávají energii, které
má hráč jen omezené množství.
Hra má také bonusovou šestou noc, kdy jsou animatronici neobvykle aktivní. Pokud hráč přečká i tuto noc,
odemkne se mu „Custom Night“ (česky: Vlastní noc), kde si může zvolit obtížnost pro jednotlivé
animatroniky. Pokud hráč zadá obtížnost u animatroniků na 1, 9, 8, 7, odemkne scénu (jumpscare) s
Golden Freddym.

Scott Cawthon též vydal knihy které jsou podobné s příběhem hry (příběhy avšak nejsou stejné):

The Silver Eyes (Stříbrné oči)

The Twisted Ones (Znetvoření)

The Fourth Closet (Čtvrtý šatník)
kniha ještě není přeložena do ČJ

Komiksové verze jsou zatím dostupné jenom v angličtině.

Seznam her
•

Five Nights at Freddy's 2

•

Five Nights at Freddy's 3

•

Five Nights at Freddy's 4

•

FNaF World

•

Five Nights at Freddy's 5: Sister Location

•

Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator

•

Ultimate Custom Night

•

Five Nights at Freddy's Help Wanted

•

Five Nights at Freddy's AR: Special Delivery

•

Security Breach: Fury's Rage

•

Five Nights at Freddy's: Security Breach

Adéla Pecháčková, 6. C

BORDER KOLIE

Border kolie se řadí k nejinteligentnějším plemenům, je to učenlivý a pracovitý pes. Je to velmi živé,
pozorné a obratné plemeno. Je velmi aktivní, proto potřebuje dostatek prostoru a pohybu. Kolii je možné
chovat i celoročně venku v kotci. Kolie celkem snadno vychází s ostatními zvířaty, ale je lepší, když je k
tomu vedena již od štěněte. K lidem je také velice přátelská, ke svému pánovi dokáže silně přilnout a plně
se mu oddat.

Vzhled
Border kolie je pes středního vzrůstu, není těžkopádná ani příliš lehká. Psi dorůstají až 54 cm, feny jsou o
něco menší. Samci jsou i těžší a dosahují hmotnosti 14–22 kg, feny 12–19 kg. Srst je dlouhá, středně dlouhá
nebo krátká. U tohoto plemene se nejvíce cení pohyb, který je volný, plynulý, plíživý a rychlý.
Je mnoho barevných variant srsti, nejčastější je černá s bílými znaky (mezi klasické bílé znaky patří límec,
ponožky, bílá špička ocasu, bílé břicho, bílá lysina někdy i boky). Mezi další patří např. hnědobílá, blue
merle, redmerle, tricolor atd.

CHODSKÝ PES

Chodský pes je české národní plemeno a jeho historie se datuje již od 13. století, je tedy společně
s pražským krysaříkem nejstarším českým plemenem. Chodové na Šumavě střežili nejdůležitější cesty
vedoucí od Domažlic do Německa. Doprovázeli je tvrdí, houževnatí a velmi odolní psi. Chodský pes je
temperamentní, živý, přirozeně sebevědomý, bez známek nervozity a vždy dobře ovladatelný. Je velmi
učenlivý, proto je schopen i náročného výcviku. Je i dobrým hlídacím psem, lze ho využít i jako psa

asistenčního či záchranářského. Stejně tak dobře ale může střežit stáda ovcí apod. Je velmi silně citově
vázán na svého majitele a jeho rodinu. Pro svou trpělivost a toleranci je skvělým společníkem pro děti.

Vzhled
Chodský pes je středně velký ovčácký pes, má obdélníkový rámec a harmonickou stavbu těla. Ideální
kohoutková výška je u psů 52–55 cm, u fen 49–52 cm. Krátké nohy jsou pro Chodské psy dalším typickým
znakem. Váha se má pohybovat mezi 16 a 25 kg. Srst je dlouhá 5–12 cm, rovná, s hustou podsadou, díky ní
je chodský pes odolný vůči povětrnostním vlivům. Typicky mají zbarvení black and tan, tedy černé s
pálením.

AUSTRALSKÝ OVČÁK

Plemeno vzniklo na západě USA v polovině 20. století, kdy byli vyšlechtěni jako pracovní psi k pasení ovcí a
krav. Dnes je kromě pastevectví používán také jako záchranářský pes a také jako společník, který však
potřebuje dostatek prostoru a pracovního využití. Do Ameriky se plemeno dostalo s baskickými pasáky
ovcí, kteří přijížděli za prací. Část z nich i se svými psy připlula do Ameriky přes Austrálii, odkud pomáhali
dopravit ovce, a jejich psům se tak začalo říkat „australští ovčáci“. Jsou to hraví, přítulní psi, jsou velice
poslušní a rychle se učí. Mají silně vyvinutý obranný pud a mohou instinktivně pást (mohou se snažit pást i
lidi nebo jiné psy, což lze ale správnou výchovou eliminovat). S lidmi i zvířaty by se měl snášet dobře. Ke
svým lidem je oddaný, naopak k cizím by měl být rezervovaný. Vzhledem k jeho oddanosti je vhodný spíše
do domku se zahradou (kde bude spát doma s majitelem) nebo do bytu. Důležitý je však dostatek pohybu
(procházky až na 60 minut).

Klára Pecháčková a Ema Ligmajerová, 6. C

VÍTĚZNÁ SLOHOVÁ PRÁCE – OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA
U NÁS NA NÁVSI
U nás na návsi je to divoké.
Ráda bych vám řekla, že to tam mám ráda, ale opak je pravdou. Anebo spíš náves nemá ráda mě. Pokaždé,
když po týdnu přijedu na víkend domů, koukají na mě místní přes prsty. Od té doby, co jsem kvůli škole na
intru, se mnou nechtějí mít nic společného a dávají to najevo. Když už se se mnou dají do řeči, mluví ke
mně povýšeně, jako bych byla nějaký pleb. Ale před střední to tak nebylo. Všichni byli milí, laskaví,
upovídaní, dovolím si i říct, že jsem byla oblíbená. Jenže to všechno se lusknutím prstu změnilo. Už nejsem
„jejich“, jsem namyšlená měšťanka, která vyměnila toto skvělé místo za nějaké smradlavé velkoměsto.
Místní nemají rádi změny. Auto vytáhnou jednou za měsíc, televize jen o víkendu a internet je něco jako
neviditelné zlo. Možná to je tím, že tam bydlí hlavně starší obyvatelé než na okraji vsi.
Kdo ví…
Co však musím uznat je, že se o náves starají velmi dobře. Každý rok tu sázejí kytičky, udržují čistotu a
pořádek a místní tu prodávají své domácí produkty. Působí to tu jako z pohádky. Dokud se k nim
nepřiblížíte. To začnou hulákat, ať vás nenapadne šlapat na květiny, nebo házet odpadky mimo koš, i když
nic z toho neděláte. Zboží vám prodají za dvakrát tak dražší cenu, a to jestli vám ho vůbec prodají.
Pro místní ráj, pro cizí peklo.
Takže pokud hledáte nějaké malé místečko na dovolenou, kde byste si chtěli odpočinout, doporučuji vám,
vyhnout se tomuto místu velkým obloukem.
U nich na návsi je to pro mě divoké.

Jana García, 9. A

VELIKONOCE VE SVĚTĚ
1. Jaká je jediná barva, kterou v Řecku barví kraslice?
2. Jaké maso se podává na Velikonoce v Anglii a USA?
3. Co lidé jedí na Masopustní úterý (začátek svátků) v Anglii?
4. Co se spojuje s Velikonocemi v Norsku?
5. Co je tradičním velikonočním pokrmem v Polsku?
6. Jaký den má přízvisko velikonoční, a také se v něj chodí takzvaně šupat holky a ženy?
7. V jakém ostrovním státě se na Velikonoce dávají muži ukřižovat?
8. Kterého živlu jsou Velikonoce svátkem na Kypru?
9. Jak se jmenuje obvykle dřevěný výrobek, který vydává velký rámus a na Zelený čtvrtek se jím svolávalo
na bohoslužby?
10. Jaké zvíře je symbolem Velikonoc?

TAJENKA: .................................................................................................

Nela Krejčová a Vendula Pechová, 8. B

JARNÍ LUŠTĚNÍ

jaro, Velikonoce, beránek, pomlázka, mládě, vajíčko, rovnodennost, petrklíč, čarodějnice, košík, cyklistika,
půst, procházky, zajíček, čokoláda

Elen Štenglová, 6. A

JARNÍ FOTKY

Sofie Šindelková a Terezie Pollacková, 6. C
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