2. číslo

2022

Základní škola Hulín

Školní časopis
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tipy, jak si vyrobit krásné velikonoční dekorace, zajímavosti o Velikonocích, recepty
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VELIKONOCE – krásné
svátky, které znamenají konec studených,
šedých dnů a příchod tepla a slunce, na
které už určitě netrpělivě čekáme. Všichni
víme, že nás o Velikonocích čeká volno a že
se tradičně barví vajíčka, my jsme ale našli
některé zajímavosti, které pro vás možná
budou novinkou.
NÁZEV- Slovanský název svátku vychází ze
slovního spojení velká noc - ta symbolizuje
tu noc, kdy Kristus vstal z mrtvých. V
Německu Velikonocem říkají Ostern, což
bylo původně označení pro svítání. Z
tohoto slova pak vznikl i název Easter, který
používají v anglicky mluvících zemích.
ZAJÍC- První zmínky o velikonočním zajíci
pochází z roku 1682 a z Německa - takže
žádný výmysl amerických obchodních
center! A proč ne jiné zvíře? Někteří
považují zajíce za symbol plodnosti a jara,
jistě to ale nevíme.

Proč se slaví každý rok jindy? Velikonoce
jsou jediný pohyblivý svátek v kalendáři a
jejich termín vždy připadá na první neděli
po prvním jarním úplňku.
Slovanský název Velikonoce je odvozen od
“velké/veliké noci”, kdy došlo ke vzkříšení
Ježíše Krista.
Čechy a Slovensko jsou jediné dvě země,
kde se dívky a ženy šlehají pomlázkou.
Zvláštní, nemyslíte?
Řekové slaví Velikonoce v kruhu rodinném
vajíčkovou bitvou. Cílem je trefit vajíčkem
co nejvíce svých protivníků. To už je lepší
zábava!
V Norsku je zase tradicí řešení vražd.

VAJÍČKA- Tradice vajíček sahá ještě dál - až
do 12. století. Jaro je období, kdy se
všechno znovu rodí, probouzí k životu po
zimě. Proto kněží rozdávali svým ovečkám
posvěcená vejce, která se pak jedla v kruhu
rodiny.

Všechny velké televizní stanice vysílají

Věděli jste, že:

Každý rok se vyrobí kolem 90 milionů

Největší čokoládový zajíc vznikl v roce 2010
v jižní Africe. Měl skoro 4 metry na výšku a
vážil 3 tuny. Největší velikonoční vajíčko
bylo vyrobena v roce 2015 v Argentině.
Váha: 7, 5 tuny. Výška: 8, 5 metru.
Pracovalo na něm 27 šéfkuchařů po dobu
dvou týdnů a je zapsáno v Guinessově
knize rekordů.

ukousne uši, jen pouhých 5% začne nohami

kriminální a detektivní příběhy, jako např.
Hercule Poirot, a i noviny jsou plné
detektivních příběhu, ze kterých mohou
čtenáři hádat, kdo je vrah.

čokoládových zajíčků. 76% lidí mu nejprve
a 4% pak ocáskem.
Květinou Velikonoc je bílá lilie, která je
symbolem vzkříšení.

Děti dostávají čokoládového zajíčka a
vajíčka.

ANGLIE
V Anglii neznají šlehání pomlázkou, ale
vejce jsou zde také nedílnou součástí
Velikonoc a to nejen slepičí, ale i
křepelčí, krocaní, bažantí a pštrosí.
Vedou zde však vejce čokoládová, která
rodiče schovávají po celém bytě. Zajíček
je tu také symbolem Velikonoc. V pátek
se peče mazanec s rozinkami.

IRSKO V Irsku a Skotsku se na Velký
pátek pečou malé mazance, které se
zdobí rozinkami ve tvaru kříže. Tradicí
zde bývá nechat viset jeden mazanec v
kuchyni do úplného vyschnutí, který se
potom umele na prášek a má být lékem s
univerzálními účinky. Připravuje se zde
vaječný koktejl.
RECEPT NA VELIKONOČNÍHO BERÁNKA
Suroviny
120g másla
4 vejce

POLSKO

200g cukru krupice

V Polsku se většina obyvatel hlásí ke
křesťanství. Slavnosti jsou velmi pestré
a zábavné (skákání přes oheň, topení
velké slaměné figuríny představující
Jidáše). Oblíbený je tzv. dyngus, neboli
oblévačka (polévání vodou).
Po mši se nechávají posvětit tzv.
svěcenky, košíčky v nichž jsou na
krajkových ubrouscích tradiční
velikonoční pokrmy (chléb, sůl, uzená
klobása, velikonoční vajíčko. Do sváteční
hostiny patří kaše z červené řepy s
křenem.

1 vanilkový cukr

ŠVÉDSKO Ve Švédsku se na Zelený
čtvrtek podává devět druhů jakékoliv
zeleniny upravené jako zelí. Na Velký
pátek je přísný půst, povolena je pouze
kaše, ze žitné mouky. Na Boží hod se
připravuje jehněčí, ryby, vejce a
speciální vaječný koňak.
DÁNSKO V Dánsku je zvykem vyzdobit
dům jarními kyticemi a žlutými vajíčky.

200ml mléka
300g polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
trochu šťávy z citronu
Tuk a hrubá mouka na vysypání formy
POSTUP PŘÍPRAVY:
1. Tuk, žloutky a cukry utřeme do
pěny.
2. Postupně přidáváme vlažné
mléko a mouku smíchanou s
práškem do pečiva.
3. Zakapeme šťávou z citronu a
nakonec pomalu vmícháme sníh z
bílků.
4. Vymažeme formu, vysypeme
hrubou moukou, vlijeme těsto
pečeme v předehřáté troubě asi
30 až 45 minut.
/Tereza a Míša D./

Velikonoční tradice
Co patří k nejčastějším velikonočním
zvykům? Tradice se odlišují podle regionů,
většina jich je však stejná na každém konci
republiky. Víte, jak na velikonoční výzdobu
domu, co upéct a jaké zvyklosti se vážou
k velikonočním svátkům? Letos připadají
pohyblivé svátky jara na 5. dubna, pondělí
po prvním jarním úplňku. Přivítejte
jaro s námi a zpříjemněte si tyto slavnostní
dny.
PLETENÍ POMLÁZKY
Bez vrbové pomlázky by Velikonoce nebyly
Velikonocemi. Historie pletení
pomlázek z čerstvého vrbového proutí
sahá až do 14. století. Podle tradic by
chlapci a muži měli
plést pomlázku
na Bílou sobotu a
ozdobit ji
pouze jednou bílou
stuhou. Další
barevné stuhy
si vykoledují u
dívek. Na
Velikonoční
pondělí muži šlehají ženy. Šlehání
symbolizuje pevné
zdraví, pružnost a svěžest, kterou ženám
předávají na celý nadcházející rok.
ZDOBENÍ VAJEC
Barvené a ozdobené kraslice jsou
dárkem pro muže za vyšlehání tzv.
pomlazení. Nejedná se pouze o prostý
dar, vejce symbolizují nový život. Existuje
mnoho technik zdobení jako
je voskování, kreslení, leptání, drátování ne

bo klasické obarvení a nalepování obtisků.
Využívají se vyfouknutá nebo uvařená
vejce.
RYCHLÝ TIP: Vejce uvařená natvrdo ponořte
do mísy s teplou vodou, potravinářským
barvivem a trochou octa. Nechce je
ponořená cca 10 minut, jemně osušte
čistým ručníkem a polepte nálepkami
PEČENÍ A VAŘENÍ
Bílá
sobota,
čas pro
přípravu
pečiva a v
aření.
Mazanec
se podle
tradic
zadělává
a peče právě na Bílou sobotu.
Jedná se o stejné těsto, ze
kterého se připravuje vánočka.
Sladké kynuté těsto
nechte kynout více než
hodinu na teplém místě,
přikryté čistou utěrkou.
Následně vytvarujte malý
bochánek. /Míša D., Tereza/

Barvení vajíček
Velikonoční zvyky a tradice a vůbec oslava
Velikonoc dávají jaru tu pravou atmosféru.
Velikonoce prostě k jaru neodmyslitelně
patří. Jinde ve světě se tradiční podoba
Velikonoc spojená s barvením vajíček a
chozením po pomlázce nevyskytuje. Jaké
typické české tradice se tedy k Velikonocům
váží, a na které byste neměli zapomenout?

Potřeby:
syrová vejce k obarvení
slupky z cibulí

Velikonoční tradice zdobení
kraslic
Vajíčka jako symbol zrození a nového života
k Velikonocům patří od pradávna. Zpočátku
byla jejich výzdoba méně honosná,
postupně však nabrala na zdobnosti.
Krásně zdobená vajíčka, která si mnohdy
nezavdají s uměleckým dílem, se nazývají
kraslice. Malování vajíček je jedním z
tradičních velikonočních zvyků u nás.
Kraslicemi dívky obdarovávají chlapce při
tradiční pomlázce na Velikonoční pondělí.
Zdobení kraslic se liší kraj od kraje a jsou
také používány různé techniky, které jsou
různě náročné na provedení. Kraslice se
zdobí reliéfními kresbami voskem,
batikováním, leptáním, lepením slámou či
sítinou, drátkováním, gravírováním nebo
dírkováním. Takovéto kraslice dnes slouží
hlavně k dekoracím.

Jak originálně nazdobit
velikonoční vajíčka?
Naše tipy: Vejce barvená slupkami
cibule

starý hrnec a lžíce
ocet
sůl
kuchyňský olej
savý papírový ubrousek
lístky, květy…, silonky a šňůrku

Postup: Pokud
chceme na vejce
otisknout přírodní
vzor (např. trávu),
připravíme si kus
rozstřižené hladké
silonky.
Doprostřed
položíme objekt,
který chceme na
vejce obtisknout
Na to položíme
vejce ...
... a vzadu (z
protilehlé strany)
pevně svážeme.
Silonka by měla
být hodně
natažená, aby
otiskovaný

předmět dobře přilnul k vejci a
neposunoval se.
Do starého hrnce vložíme slupky z cibulí,
přidáme 2 lžíce octa a lžíci soli. Vše
povaříme, až bude "odvar" pěkně
zbarvený.
Poté
slupky
vyndáme a
vložíme
syrová
vejce.
Vaříme cca 15 -30 min na mírném ohni.
Postupně kontrolujeme barvu vajec. Čím
déle je v barevné vodě necháme, tím
budou
tmavší.
Hotová
vejce

vyndaváme na připravený ubrousek a
necháme oschnout. POZOR: nelekejte se,
pokud vejce po po vyndání vypadají
nevábně. Stačí si ruce potřít kuchyňským
olejem a vejce v rukou omastit. Jejich
vzhled je poté skvělý.

Anketa
Jak vzpomínáte na svá školní léta?
Ptali jsme se lidí v Hulíně :
Používáte nějaké sociální sítě?
WhatsApp (Monika, 38)
Samozřejmě (Jiří, 40)
Facebook a WhatsApp (Jan, 42)
Instagram, Facebook a WhatsApp (Lenka,
33)

Ráda by se chtěla vrátit (Lenka, 36)
Velmi dobře (Irena, 48 )
Oba dva máme pěkné vzpomínky (Eliška a
Milan, 66, 68)
Pěkné vzpomínky (Magda, 28)

Jak uplést pomlázku

vnitřní. Pokud pleteme zpravně, tak z
původního zmatku vytvoříme přehlednou
osnovu . Pokračujeme stále stejně vnější

Ke správným Velikonocům patří pomlázka,
nejlépe vlastnoručně vyrobená. Nemusíte
se obávat , podle tohoto návodu jí zvládne
každý začátečník.

prut se prostrčí ze strany jedné mezerou
mezi 4 pruty na straně druhé a vrátí se zpět
na svou stranu jako prut vnitřní. Na konci
pomlázky je potřeba nechat dost prostoru

Připravíme si zhruba 8 stejně dlouhých

na uvázání opět tenkým proutkem nebo

proutků. Dva si necháme stranou na

provázkem. Platí to samé co na začátku

uvázání konců pomlázky. Proutky ve svazku

tenkým proutkem natáčíme co nejpevnější

vezmeme

smyčky těsně vedle sebe. Volný konec

do

ruky

,

tenký

proutek

stiskneme mezi nimi. Začneme omotávat

zastrcime

rukojeť pomlázky tenkým proutkem. Je

zastřihneme volné konce pomlázky a

důležité abychom utahovali co nejvíce a

máme

jednotlivé smyčky vrstvili těsně vedle sebe.

/Honza/

Konec proutku zatahneme mezi svazek
pomlázky. Je li správně utahovaný, neměl
by se rozvázat. Svazek prutů uchopíme tak,
že rukojeť pomlázky je od těla. Rozdělíme
svazek na dvě poloviny po 4 prutech. Na
jedné straně rozdělíme prsty čtveřici prutů
opět na polovinu. Vznikne mezera, do
které zapleteme první prut. Začneme z
prava do leva. V levé ruce máme 4 pruty,
mezi nimiž je mezera. Z pravé strany
vezmeme vnější prut, přehneme ho do leva
,prostrcime mezerou a vrátíme doprava,
ale už ne na vnější stranu, ale dovnitř,
takže se stane prutem vnitřním. Na pravé
straně utvoříme opět mezeru mezi 4 pruty
, do které vložíme vnější prut z levé strany
a vrátíme ho doleva, ale opět na stranu

mezi

proutky.

Nakonec

hotovo.

Jarní
tvoření
Velikonoční zajíček
My jsme si pro vás připravili jednoduché
jarní vyrábění, které je lehké a nezabere
příliš mnoho času. Poslouží jako
velikonoční či jarní dekorace a nebo jako
těžítko.
Posbírejte doma liché
vytvořte
z nich
velikonočního zajíčka.

ponožky a
roztomilého

Potřebujeme:









1 ponožku
rýže (cca.2 pytlíky)
provázek (pentle nebo bavlnka)
nůžky
fixu (černá)
malé gumičky (2x)
bambulku
lepidlo (tavná pistole)

Postup:
1) Vezmeme si ponožku a
do
poloviny ji naplníme rýží.
2) Vezmeme naplněnou ponožku a
v polovině ji svážeme gumičkou,
aby rýže zůstala uvnitř. A tak nám
vnikne tělo zajíce.
3) Vezmeme svázanou ponožku a
dosypeme ji rýží tak, aby zůstalo
místo na uši. (cca. 7 až 8cm.)
4) Vezmeme druhou gumičku a
nahoře svážeme gumičkou, aby
rýže zůstala uvnitř.
5) Dotvoříme tělo a hlavu.
6) Na vrchu ponožky si načrtneme
fixou tvar uší. Poté vystřihneme.

7) Zezadu zajíce nalepíme bambulku
jako ocásek.
8) Dokreslíme oči a nos a můžeme
dozdobit např. pentlí kolem krku.
9) Máme hotovo!!!
/ Adri a Míša Š. /

ANKETA
Zeptali jsme se lidí v Hulíně na pár
otázek:
Jaký předmět jste měl/a ve škole
nejraději? Jaký jste neměl/a rád/a?
Tady jsou odpovědi:

Český jazyk
Jaký předmět jste naopak neměla
ráda? Matematika, chemie, fyzika
5. Lenka,28
Jaký předmět jste měla ve škole
nejraději?
Výtvarná výchova

1. Lenka,44
Jaký předmět jste měla ve škole
nejraději?

Jaký předmět jste naopak neměla
ráda?
Chemie, matematika

Tělocvik, dějepis
Jaký předmět jste naopak neměla
ráda?
Matematika

6. Magda,42
Jaký předmět jste měla ve škole
nejraději?
Hudební výchova, tělocvik

2. Natálie,20
Jaký předmět jste měla ve škole
nejraději?

Jaký předmět jste naopak neměla
ráda?
Chemie

Zeměpis
Jaký předmět jste naopak neměla
ráda?
Český jazyk

7. Monika,45
Jaký předmět jste měla ve škole
nejraději?
Výtvarná výchova, přírodopis

3. Irena,40
Jaký předmět jste měla ve škole
nejraději?
Hudební výchova
Jaký předmět jste naopak neměla
ráda?
Matematika
4. Irena,53
Jaký předmět jste měla ve škole
nejraději?

Jaký předmět jste naopak neměla
ráda?
Ruština
8. Jiří,55
Jaký předmět jste měl ve škole
nejraději? Hudební výchova
Jaký předmět jste naopak neměl
rád? Matematika
/Míša D. a Adri/

Rozhovory
Paní učitelka Dagmar Štěbrová
Proč pracujete zrovna jako učitelka?
Baví mě to.
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Pizza.
Kam byste chtěla jet na Vaši vysněnou
dovolenou?
Někam k moři.
Jaký předmět Vás na základní škole bavil
nejvíce a jaký nejméně?
Bavila matematika, nebavila angličtina a
němčina.
Jaký je největší úspěch ve vašem životě?
Že dělám, co mě baví.
Souhlasíte s tím, aby se o přestávkách
mohly používat mobilní telefony?
Ne, zákaz je všude.
Měla jste na základní škole nějakou první
lásku?
Ano.

Paní učitelka Jaromíra Sokolová
Jaké povolání jste si vysnila, když jste byla
malá?
Učit CH a Tv.
Proč pracujete jako učitelka?
Vysnila jsem si to.

Proč pracujte zrovna na hulínské škole?
Přivdala jsem se sem.
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Všechno.
Kam byste chtěla jet na vysněnou
dovolenou.
Norsko, Maledivy.
Jaký byl Váš oblíbený a neoblíbený předmět
na ZŠ?
Oblíbený chemie, neoblíbený dějepis.
Jaký byl největší úspěch ve Vašem životě?
Překládání, výchova dětí.
Souhlasíte s tím, že by se o přestávkách
mohly používat mobily?
Ano i ne, nejde zajistit, aby to někdo
nezneužíval.
Jaký byl Váš největší průšvih na ZŠ?
2 z chování.
Měla jste na ZŠ nějakou první lásku?
Ano.
/Míša Š. a Adri/

Jarní vtipy
Říká velikonoční beránek smutně: ,,Jsem
z formy“.

„Zatímco jsem dávala dětem vejce,“
vypovídá paní o Velikonocích na policii
,,ukradly mi při tom slepici“.

Jednoho dne maminka vaří a Pepíček se
ptá:,,Co to děláš?,, Šlehám. ,, Aha a proč
pořád něco děláš?,,Protože se blíží
Velikonoce,,. Za týden říká maminka
Pepíčkovi . Pepíčku dneska jsou Velikonoce,
tak musíš jít vyšlehat holky od vás ze třídy. ,,
A mami půjčíš mi mixér?“

Letí vrabec kolem silnice. Nedívá se a
napálí to do cyklisty. Ptáček leží a nehýbe
se. Cyklista ho opatrně zvedne a vezme si
ho domů. Koupí mu novou klec, dá mu tam
vodu a chleba. Po dvou hodinách se ptáček
probere a říká si: „Kde to jsem? Mříže,
voda, chleba… Že já jsem toho chlápka
zabil!“

Pepíček přijde ze školy a ptá se . Mami
nejsou dneska náhodou Velikonoce ? Ne, ty
budou až za dva týdny. Proč se ptáš? No, že
jsem si vykoledoval pětku.
Pane vrchní, když máme ty Velikonoce,
přineste mi svěží jarní kávu.,, Lituji, pane,
ale jar nám právě došel“.
„Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve
škole?“ „Vy jste říkala že kdo nebude mít
domácí úkol tak ať se tady ani neukazuje.“

Ptá se máma Pepíčka: „Proč krmíš slepice
čokoládou?“
On na to odpoví: „Aby mi snesly
kindervajíčko!“
/Klára/

Anketa
Další otázky pokládaly v Hulíně Áďa, Nela,
Natka a Danka

Čím jste chtěla být, když jste byl/a na
základní škole a co děláte teď?

Velikonoční tip:
Vajíčková pomazánka
Kdy jindy přijde vhod vajíčková pomazánky,
když ne po Velikonocích? Recept je
naprosto jednoduchý a zvládnete ho hravě.
Potřebujete:

Věra /51/ : kuchařkou a jsem kuchařka
v jídelně

Vajíčka, máslo, hořčici, cibuli, sůl, pepř, pro
dochucení bylinky

Jarmila /40/ : květinářkou a jsem právnička

1. Vařená vajíčka oloupeme a oddělíme
bílek od žloutků

Lbomír/ 69/ : doktorem a pracuju v lékárně
Monika/ 39/ : vojákem a jsem prodavačka
Karel /45/ : policista, jsem kuchař
Veronika / 25/ : prodavačka, jsem
prodavačka v obchodním centru

Třídíte odpad, jak se dopravujete do práce?
Kamil/49/: třídím, autem
Lenka /36/: samozřejmě ano, pěšky
Petr /50/: ano, pěšky
Irena /41/ : ano, pěšky, nebo autem
Ondřej /15/ : víceméně ano, autobusem
Karolína /8/: maminka třídí, pěšky
s babičkou

2. změklé máslo smícháme se žloutky do
hladké směsi
3. přidáme majonézu, hořčici, na drobno
nakrájenou cibulku a sůl a pepř
4. Nakonec můžeme vmíchat pažitku a
máme hotovo!
/Danka/

Jako první tady máme paní učitelku
Sokolovou. Která na sobě má béžový
svetr a k tomu skinny jeans s kytičkami
na bocích. Na její hrudi je vidět krásný
velký náhrdelník. A nakonec její černé
podpatkové boty, které jí k tomu celému
krásně ladí. Šmrnc tomu dodává veliký
úsměv na tváři. Ohodnotili bychom ji
8/10

Víte, co jsou to pranostiky? Naši předkové
sledovali, co se v přírodě děje, a podle toho
vytvářeli různé předpovědi. My jsme našli
ty, které se týkají Velikonoc. Tak uvidíme,
jestli vyjdou.
Kolik ros spadne před Velikonocemi, tolik
po Velikonocích lze ještě očekávat mrazů.
Co je na Zelený čtvrtek vyseto, vše se
vydaří.
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký
pátek se zemí nehýbej!
Kdo na Velký pátek orá, tomu se chleba
nedostává.

Jako další tady máme děvčata ze 4. třídy,
která si krásně sladila i vlasy. Dívka na
levé straně má červené triko s krátkým
rukávem a černé legíny s bílými pruhy
na bocích. Dívka nalevo má růžové triko
s jednorožcem, kterého si všimne každý
na první pohled. K tomu má šedé legíny.
Proto je hodnotíme 6/10

Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Velký pátek vláha – úrodu zmáhá.
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo
třešní.
Když na velikonoční neděli prší, na každé
pondělí až do svatého Ducha pršeti bude.
Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli
slunce hasne, louky sucho mají.

/Nela a Zuzka/

Pašijový týden
Víte, kdy je Květná neděle nebo Velký
pátek a co to vlastně znamená.
Připravili jsme pro vás malou
nápovědu
Poslední týden dlouhého postního
období připomíná utrpení Ježiše
Krista a každý den má své
pojmenování:
Květná neděle
O Květné neděli nesměla hospodyně péci
nic z mouky, aby nezapekla stromům
květy. Hospodáři zase sledovali počasí –
říkalo se: ,,Jaká je Květná neděle, takové
budou i žně.“ A domácnosti se zdobily
posvěcenými kočičkami.
Modré pondělí
Na Modré pondělí se kostely zdobily
modrým nebo fialovým suknem, žádné
zvláštní obřady se ale nekonaly. Jinak
vrcholil půst, takže se výrazně omezoval
jídelníček. Jedlo se méně a jídla se
nemastila. Míň naloženo dostal také
dobytek a drůbež. Oblíbeným jídlem
byla tenkrát pučálka, tedy naklíčený
hrách.. Hospodář přestal kouřit a šňupat.
Šedivé úterý
Před Škaredou středou bychom měli
upravit hlavně zahrádku a okolí domu.
Hospodyně uklízely i doma v kredenci a
myly okna. Pro nadcházející dny bylo
také nutné připravit i sváteční šaty.Naše
babičky posílaly různá přání, ke kterým
přikládaly pomlázky z proutí nebo
velikonoční pečivo. Udělat radost lidem,
na které jste si už dlouho nevzpomněl,
můžete i vy. Stačí jim poslat hezkou

pohlednici. A proč se středě říká
Sazometná nebo Škaredá? Právě ve
středu zradil Jidáš Ježíše a prodal ho za
oněch 30 stříbrných. Svoji zradu
nakonec neunesl a spáchal sebevraždu.
Někde si proto tuto událost připomínají
pečivem, které má tvar písmene J jako
Jidáš.
Zelený čtvrtek
Na Zelený čtvrtek odletěly zvony do
Říma a měl by to být den odpuštění. Ve
staveních se uklízelo a lidé věřili, že když
smetí odloží na křižovatce cesty,
nebudou se v domě držet blechy. Hmyz a
myši vyženete nejlépe bušením paličky o
hmoždíř. Omývání rosou prý zase
zažene lišeje a kožní nemoci. V tento den
by se měla jíst zelená jídla (špenát,
kopřivy, řeřicha apod.), aby byl člověk
zdravý.
Velký pátek
Na Velký pátek se dějí zázraky – hory se
otevírají, aby ukázaly své poklady. I
v dnešní době plné moderní techniky se
dobrodruzi vydávají do přírody. Při
hledání pokladů jim pomáhá detektor
kovů.V kostelech se na Velký pátek
zakrývaly všechny okrasy a jen ve
výklenku pod oltářem býval otevřený
„boží hrob“ s figurkou mrtvého Krista.
Hlas zvonů nahradily řehtačky. Děti
chodily po vsi a honily Jidáše.
Bílá sobota
Bílá sobota symbolizuje den, kdy
Ježíšovo mrtvé tělo leželo v hrobě. Přes
den se žádné bohoslužby nekonají. Noc
ze soboty na neděli je nazývána Velká
noc či Velikonoční vigilie a je
vyvrcholením svátečního týdne.

Neděle Boží hod
Velikonoční neděle je pro křesťany
nejvýznamnější svátek roku. Křesťané
oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V
noci ze soboty na neděli nastává
vzkříšení Spasitele. Noc byla proto
označována za „velkou". Odtud tedy také
pochází název Velikonoce. Celý
křesťanský svět se raduje ze svého
vykoupení. O Božím hodu se
nepracovalo. Hospodář jen nakrmil
dobytek a hospodyně uvařila. Nádobí ale
nechali neumyté. Kdo by dnes šil nebo
vzal do ruky jehlu či žehličku, tomu by se
podebraly prsty. Tento den byl také ve
znamení pojídání dobrých pokrmů například klobás a na stole nesměla
chybět ani nádivka. Jedly se pokrmy
posvěcené v kostele a každý, kdo do
domácnosti přišel, musel být takovým
jídlem obdarován.
Velikonoční pondělí
Velikonoční pondělí je spojené s
koledováním a pomlázkou. Na
Velikonoční pondělí se nejvíc těšila
mládež. Už od časného rána koledníci
obcházeli vesnici s pomlázkou.
Nejčastěji dostávali obarvená vejce.
Přejeme vám veselé Velikonoce a
bohatou nadílku všem koledníkům.

Symboly Velikonoc
Velikonoční beránek prý připomíná Beránka
božího, vajíčko je již od pradávna považováno
za symbol plodnosti, úrodnosti, života,
narození i vzkříšení.
Zajíček prý tajně roznáší velikonoční vajíčka.
Kočičky, které dnes známe jako dekoraci, se
světily a bývaly považovány za lék proti bolení

v krku a zimnici, přidávaly se i krávám do
krmení, aby dobře dojily.
A konečně pomlázka – děvčata se vyplácela
proto, aby byla zdravá, veselá, pilná a svěží
tak, jako je pružný, svěží a ohebný mladý
vrbový proutek. /Nela a Zuzka/

Ať už strávíte Velikonoce s kamarády při bujaré oslavě nebo
v klidu v kruhu rodiny, přejeme vám, aby se vydařily přesně
podle vašich představ.

Vaše redakce

