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Úvodník
Je tu duben. Náš čas se posouvá o hodinu dříve. Takže spíme o
hodinu méně. Což pro nás není, tak fajn, ale za nějaký čas si
zvykneme. Už nám zbývají jen 3 měsíce do letních prázdnin.
Utíká to strašně rychle, a to je dobře, už se těším. A vy? Máte
rádi prázdniny? Jelikož nám ta škola utíká, tak si užijte společný
čas se spolužáky a učiteli, protože je pak je dlouhý čas neuvidíte.
V dubnu máme den 1. apríla. Už od 16. století je apríl spojen s
různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi. Napálili jste někoho
na apríla? Já ano. :D Je to dobrý pocit někoho napálit, ale
hlavně to nepřehnat a nikomu neublížit. Díky aprílu, také říkáme
jednomu druhu počasí aprílové. To znamená, že se střídá jasné
počasí s oblačným neboli nestálé. Na konci dubna máme lidový
zvyk pálení čarodějnic. Je to zvyk spojený s pálením ohňů a
vírou v čarodějnice. Půjdete někam na pálení, nebo si uděláte
vlastní.? Za chvilku tu máme už i léto. Pomalu ale jistě se nám
už otepluje počasí a v létě budem mít hezké teplo. Tak si
užívejte poslední tři měsíce a já se loučím u dalšího dílu,
ahooj. :D

Vypracovala: Petra Houčková

V dubnu čas a panský kvas.
Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
Na mokrý duben - suchý červen.
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Dubnový sníh rodí trávu.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.

Zpracoval: Martin Maráček

Velikonoce jsou nyní
nejvýznamnějším křesťanským svátkem,
oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Vedle toho jsou Velikonoce
obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, které
s náboženským svátkem souvisí jen volně.
V užším náboženském pojetí se Velikonocemi míní
pouze slavnost Zmrtvýchvstání Páně neboli Vzkříšení Krista
(Boží hod velikonoční), ke kterému mělo dojít třetího dne
po jeho ukřižování, resp. vigilie na Bílou sobotu („velká
noc“), v širším pojetí se jimi myslí Velikonoční
triduum (přičemž období od Zeleného čtvrtka až do sobotní
vigilie je vlastně součástí postní doby, tedy ne doby
velikonoční, toto pojetí je tedy terminologicky ne zcela
správné), v nejširším smyslu pak celá doba velikonoční, tedy
padesátidenní období od neděle Zmrtvýchvstání do letnic.
Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti
významného židovského svátku pesach, který je památkou
vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. Tak
jako Letnice jsou tedy původně (i podle latinského názvu)
svátkem židovským a do roku 325 se slavily ve stejný den
jako svátek židovský.
Zpracoval: Martin Maráček

Velikonoční vyrábění
Velikonoční zdobení proběhlo opět na naší škole, připravily si ho paní učitelky.
A to p. uč. Csorbová, Šťastná a Kucharičová. Děti si to velice užily a jejich
výrobky si vzaly domů. Zde vám ukážeme průběh vyrábění ve fotkách.

Vypracovala: Petra Houčková

Jaro je zde!
Nyní v dubnu se nám na našem školním jezírku objevila žabí vajíčka. 8.
třída se vydala na prohlídku vajíček. Školní jezírko se nachází za
školou hned pár metrů od altánku. Máme tam dokonce i malou
zahrádku, nedávno jsme do ní zasadili mrkev. Tak uvidíme, jak nám
vyroste. Velikonoce v osmé se pořádně slavili. Osmáci si obarvili
vajíčka a den před prázdninami si je snědli. Týden před barvením si
osmáci zasadili do třídy ječmen jarní. Při prohlídce vajíček osmáci
uklízeli okolí školy. Posbírali spoustu odpadků. Tak doufáme, že se
ostatní žáci škol přidají a také uklidí okolí školy.

Vypracovala: Petra Houčková

Zasadili jste si také osení? Toto je ječmen jarní z osmé třídy. Inspirujte se!

Zápis 15. dubna
Patnáctého dubna se v naší škole konal zápis
do 1. Třídy, tentokrát se do naší školy
přihlásilo osmnáct dětí! To je o dost více než
minulý rok. Paní učitelky z prvního stupně se
tedy mají rozhodně na co těšit :D. A my žáci a
také novináři přejeme budoucím prvňáčkům
hodně štěstí a hlavně ať se jim u nás na škole
líbí!

Zpracoval: Filip Š.

Rozhovor s panem ředitelem Mgr. F. Hořínkem
1.Pane řediteli, ke Dni učitelů vám letos bylo uděleno
ocenění, můžete nám říci, jaké to bylo?
Pamětní lit za dlouholetou vynikající a záslužnou a
výchovnou práci.
2. Jaký jste měl pocit, když jste se o vaší nominaci
dozvěděl?
Byl jsem velice překvapený.
3. Jak dlouho už vykonáváte práci ředitele?
Od roku 2006
4. Kolik let pracujete ve školství a na jakých školách jste
učil?
40 let! ZŠ Bukovany, ZŠ Habartov, ZŠ Sokolov
Rokycanova, Speciální a praktická škola Sokolov, ZŠ
Sokolov Boženy Němcové
5. Baví vás ještě práce s dětmi?
S vnímavými ano a moc
Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám hodně úspěchů
v zaměstnání i v osobním životě.

Zpracoval: Filip Š.

Každý rok 30. dubna je pálení čarodějnic,
či filipojakubská noc, je to lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice.
Pod názvem Valpuržina noc je slaven také v německy mluvících zemích
a Skandinávii.
Zvyk pálení ohňů v předvečer prvního máje není zmiňován v žádných staročeských
pramenech a podle Čeňka Zíbrta vznikl pod německým vlivem. Už v polovině 19.
století však byl tento zvyk zakazován jako pověrečná praktika, stejně tak nemohl
probíhat během druhé světové války a byl potlačován komunistickým režimem. Na
mnoha místech Česka tak pálení čarodějnic zaniklo.
O podobě této události na počátku 20. století píše James Frazer:
„V Čechách v předvečer prvního máje zapalují mladí lidé ohně na kopcích a na
vršcích, na rozcestích a na pastvinách a tančí kolem nich. Přeskakují žhnoucí
oharky nebo dokonce skáčou přes plameny. Obřad se nazývá ,pálení čarodějnic‘. Na
některých místech bývá zvykem na hranici upalovat loutku představující
čarodějnici. Musíme si připomenout, že první máj je proslulá Valpuržina noc a
všude v povětří je plno neviditelných čarodějnic na pekelných pochůzkách.“

Vypracovala: Adéla Budinská

Mobilní telefon a já
Telefony se staly neodmyslitelnou součástí našich životů. Mají
je děti, náctiletí, dospělí a dokonce i ti nejstarší. Dnešní člověk
se v mnoho případech bez telefonu neobejde. Mnoho lidí
v dnešní době už ani nedokáže udržet oční kontakt a radši
zvolí facebook jako lepší variantu komunikace. Někteří tak i
bohužel dokážou mást lidi s falešnou identitou. Dle mého by
spousty lidí zvládly veliké věci, ale… místo toho propadly
telefonům a sociálním sítím a staly se součástí davu. Malé
děti se většinou nechají často zmást. Nechají se nalákat na
věci, které zní až moc dobře. Tím, že jsou na telefonu, se
s takovými věci setkávají každý den a mnohokrát i naletí na
nějakou zlodějinu. To je další problém, nad kterým by se
rodiče mohli zamyslet, místo toho, aby jim to nadále kupovali.
Nebo se tu vyskytují určité zprávy na emailech, které
z nějakého důvodu chodí jen důchodcům. Pokaždé je v nich
vir a pokaždé se na to chytí. Občas se najde i neznámé číslo,
které když zvednete, tak vám to naúčtuje obrovskou sumu
peněz, která vám odejde z kreditu. Telefony jsou zlo, ale i
potěšení pro celý svět. Přesně proto by se měl každý zamyslet
do jaké míry ho používat.
Napsal: Filip Š.

Recepty na smoothie

Borůvkové smoothie
Budeme potřebovat :…..
100g borůvek
1 větší banán
½ bílého jogurtu
1 čajová lžička chia semínek
6 kousků loupaných mandlí
200ml vody

Do mixéru nasypeme borůvky, nakrájený banán, přisypeme chia semínka a přidáme bílý
jogurt a vodu.
Celé to rozmixujeme a podle hustoty přidáme vodu či rostlinné mléko. Ozdobíme mandlemi a
borůvkami a lístky máty.

Špenátové smoothie
Budeme potřebovat:….
150g špenátu
100ml pomerančové džusu
Jeden banán
Jedno kiwi
Rozmixujte špenát, oloupaný banán a kiwi a pomerančový džus.

Zpracoval: Tomáš Bauchner

Malé i velké děti

Vypracovala: Adéla Budinská

České memes

Dítě ječí před budovou vlády:
"Máme blbou vládu, zdražili nám čokoládu! "
Zaslechne to jeden týpek z vlády a zařve na křičící děcko:
"Ty blbý děcko, my zdražíme všecko! "
Maminka jde s Pepíčkem poprvé do zoo. Od první chvíle, kdy tam vejdou,
Pepíček nadšeně výská:

"Jéé, opička, mamí, koukej, opička!" "Ticho, Pepíčku, to je teprve paní
pokladní!"

Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu připomíná: "Co se
říká?" "Nevím!" "Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu?" "Aha - neříkej,
že to je všechno!"

Oznamuje tatínek rodině: "Rodino, těšte se, letos o dovolené poletíme k
moři... Proč brečíš, Pepíčku?" "Já s vámi nemůžu, já ještě neumím létat."

Přijde Pepíček do řeznictví a ptá se prodavačky: "Máte mozeček?" "Ne."
"Tak proto vypadáte tak blbě!"

Zpracoval: Martin Maráček

