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  EASTER
 

It's a Christian festival that falls on the first Sunday after the full

moon in spring, after 20th March (equinox). Easter is the most

important holiday in the year for Christians. We celebrate the

resurrection of Jesus from the dead. Easter is also linked to the

Jewish Passover (pesach). Jews and Christians are celebrating the

festival till today. 9 days before Easter people don't keep the fasting,

too.

Easter is different around the world.

There are three days connected with Easter. They are called The

Three Days - Maundy Thursday, Good Friday and Holy Saturday.

Easter is a holiday that  is celebrated  for 8 days, from ´´Palm

Sunday´´, when Jesus came into Jerusalem to ´´Easter Monday´´ 

 when boys are whipping the girls and going from house to house.

For ´´Easter Monday´´, boys knit a whip, with which they are

whipping girls and singing to them to be healthy and happy for

whole another year. 

At Easter people usually paint or decorate eggs like a symbol of birth

and new life.

Baking Easter lamb is a symbol of Jesus' sacrifice and puppies that

are born at this time of year.

People also walk with ratchets and flaps, and the rumbling sound

immitates bells which flew to Rome.

 

HAPPY EASTER EVERYONE!

 

 

 

 



ROZHOVORY S
UČITELI

pan učitel DAVID LOUKOTA
 

1)Jaký předmět neradi suplujete? To musím popřemýšlet… Ruština
asi :)

2)Jaké jsou podle vás vaše slabé stránky? Nejsem dost rázný a
přísný

3)Proč jste se rozhodli být učitelem? Baví mě práce s dětmi, něco
jim předat

4)Kromě výuky, jaké jsou Vaše koníčky? Fotbal, cvičení, kolo a
cestování

5)Chodíte na velikonoce s pomlázkou? Ano,  chodím s bratrem po
příbuzných

paní učitelka JITKA BUDIGOVÁ 
 

1)Jaký předmět neradi suplujete? Chemii

2)Jaké jsou podle vás vaše slabé stránky? papírování
(administrativu) 

3)Proč jste se rozhodli být učitelem? Bavil mě dějepis a český
jazyk.

4)Kromě výuky, jaké jsou Vaše koníčky? Volejbal, kolo, čtení
knížek

5)Malujete kraslice? Neumím malovat.
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Cestovatelská přednáška "z Blanenska na

osmitisícovku" - 9. 4.

Zápis do první třídy – 12. 4.

Velikonoce – 17. 4.

Pouť ve Velkých Opatovicích – 18. – 24. 4.

Mezinárodní den země – 22. 4.

Pálení čarodějnic – 30. 4. 
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Akce, které proběhnou:
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Místa v okolí, kam se vydat:
  

-Smolenská přehrada 
Délka trasy: 1,8 km (31 min.)

 

-Hradisko
Délka trasy: 2,2km (48 min.)
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V minulém čísle jsme se ptali, co byste rádi za

merch školy. Naše hlavy se daly dohromady a

vymysleli jsme návrh na školní tričko a mikinu.

Dejte nám vědět, jak se vám líbí.

MERCH



Věděli jste, 
že…

 

Řekové Vajíčka barví jen na červeno jako symbol Kristovy
krve.

 
V Norsku je zase tradicí řešení vražd. Údajně většina

televizních stanic vysílá kriminální a detektivní příběhy.

 

V některých částech západního Finska se o Velikonoční neděli zapalují velké ohně. Tradice
vyplývá z přesvědčení, že plameny odhánějí zlé duchy a čarodějnice

 

Každý rok se vyrobí kolem 90 milionů čokoládových
zajíčků. 76 % lidí mu nejprve ukousne uši, jen 5 % začne

nohami a 4 % pak ocáskem.
 

Název Velikonoce je odvozen od “velké/veliké noci”,

 
Největší čokoládové velikonoční vajíčko bylo vyrobeno v Itálii

v roce 2011. Bylo vysoké přes 10 metrů a vážilo 7200
kilogramů! Takže bylo vyšší než žirafa a těžší než slon.

 

Přibližně 70 % velikonočních sladkostí se vyrábí z čokolády.
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Na tomto čísle pracovali:

Sára Petrželková: šéfredaktorka

Tadeáš Novotný, Štěpán Prosser: rozhovor s učiteli 

Terka Sedláčková, Nina Krutinová: zábavná

stránka

Petr Kouřil: fotogalerie školy

Tereza Tlamková, Sabča Kučerová: tipy na výlet

Eliška Přichystalová, Anna Koutná, Nikola

Papoušková, Nela Hunčová: videoprezentace školy

Vendy Petrová, Nelča Kroupová: grafika

Vaše redakce časopisu.
 

 

Milí učitelé, žáci a čtenáři,

dočetli jste se na konec tohoto dubnového čísla časopisu, ale

nebuďte smutní, dočkáte se dalšího čísla (posledního) a to brzy. 


