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SSTTRRUUČČNNĚĚ ZZEE ŽŽIIVVOOTTAA ŠŠKKOOLLYY
Projekt "Globální problémy
lidstva "
V pátek 1 2.2. a v pondělí 1 5.2. proběhl
kurz, který napomáhá žákům devátých tříd
pochopit, jaká globální nebezpečí ohrožují
svět. Prolínají se v něm hry, diskuze,
komunitní kruhy, vše směřuje k tomu, aby
se děti uči ly spolupracovat, systémově
myslet, vidět problémy, začít u sebe. . . .

VVeessmmíírrnnéé ppuu ttoovváánn íí
V úterý 2.února se žáci 5.B sešli ve škole i v odpoledních hodinách. Pozvali své rodiče, prarodiče a
kamarády, aby jim předvedli, co se naučili v přírodovědě.
Připravili si krátké prezentace o vesmíru, z kterých se hosté mohli dozvědět o planetách, souhvězdích, o
výzkumu vesmíru, o Mikuláši Koperníkovi a další zajímavosti.
Prezentace byly doplněny také obsáhlou výstavkou, kterou žáci připravili při výtvarné výchově. Výklad
byl doplněn také tajenkami, otázkami a chutným občerstvením, které připravila p.uč. třídní.
Toto setkání plynulo v příjemné atmosféře a jsme rádi, že je možné i nad učivem strávit takto příjemnou
hodinku.
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VVýýrraazznnýý úússppěěcchh VVeerroonn ii kkyy PPii ttrroovvéé

PPoohhááddkkuu VV..PPii ttrroovvéé VVeell kkýý kkrrááll ii ččíí zzáávvoodd jj ssmmee zzaassll aa ll ii ssppooll uu ss ddaall ššíímmii ččttyyřřmmii ppoohhááddkkaammii ddoo
ssoouu ttěěžžee ""OO ZZLLAATTÉÉ PPEERROO PPAARRAAMMAA"" .. VVeell ii ccee nnááss ppoottěěššii ll oo,, žžee VVeerroonn ii kkaa ssee ssvvoouu ppoohhááddkkoouu
uussppěěll aa aa zzíísskkaall aa kkrráássnnéé 33.. mmííssttoo.. SS ll aavvnnoossttnn ííhhoo vvyyhhooddnnoocceenn íí ssee zzúúččaassttnn ii ll aa vv PPaarrdduubbii ccíícchh
44.. 22 .. 220011 00 ssppooll uu ssee ssvvýýmmii rroodd ii nnnnýýmmii ppřřííss ll uuššnn ííkkyy aa ppřřáátteell ii ..
BB ll aahhooppřřeejj eemmee..

VVeell kkýý kkrrááll ii ččíí zzáávvoodd

UUpprroossttřřeedd ll eessaa,, vv hh ll uubbookkéé aa rroozzssááhh ll éé nnoořřee žžii ll oo ddeesseett

kkrrááll ííččkkůů ..

MMaammii nnkkaa UUššááččkkoovváá,, ppaann UUššááččeekk aa jj ee jj ii cchh oossmm ddrroobbeeččkkůů ,,

kktteerréé ppoojjmmeennoovvaall ii :: PPiimm,, BBii ll ll yy,, TToonnddaa,, KKvvěěttii nnkkaa,,

SSnněěžžeennkkaa,, PPeeppii nnkkaa,, SSeeddmmii kkrráásskkaa aa MMaadd ll eennkkaa.. KKrrááll ii ččkkůů

bbyyll aa ppěěkknnáá kkooppaa,, aa ttaakk ssii ssppooll uu uužžíívvaall ii kkaažžddýý ddeenn ppll nnoo

ll eeggrraaccee..

DDnneess pprroo mmuužžsskkoouu ččáásstt nnoorryy nnaassttaall vvýýzznnaammnnýý ddeenn .. NNaa

vveedd ll ee jj ššíí mmýýttii nněě ssee kkoonnaall aauu ttoommoobbii ll oovvýý zzáávvoodd .. TTaattíínneekk

UUššááččeekk bbrrzzyy rráánnoo vvssttaall ,, vvzzbbuudd ii ll PPiimmaa,, BB ii ll ll yyhhoo aa TToonndduu aa

vvyyddaall ii ssee ppřřii pprraavvoovvaatt ssvváá aauu ttííččkkaa.. NNeejj dd řříívvee jj ee mmuusseell ii

uummýýtt aa nnaall eeššttii tt,, zzkkoonn ttrrooll oovvaatt,, zzddaa jj ee mmeecchhaann ii kkaa vv

ppoořřááddkkuu aa nnaakkoonneecc ddooll íítt ddoo nnááddrržžee mmoottoorroovvýý ooll ee jj

MMoogguu ll ..

MMaammii nnkkaa UUššááččkkoovváá mmeezzii ttíímm ppřřii pprraavvoovvaall aa jj íídd ll oo pprroo ssvvéé

ččttyyřřii kkrrááll ííččkkyy,, aabbyy,, aažž ssee vvrrááttíí,, mměěll ii ccoo zzaakkoouussnnoouu tt..

PPaann UUššááččeekk zzaaššeell zzaa ssvvoouu kkrrááll ii ččíí ppaann íí,, aabbyy jj íí oozznnáámmii ll ,,

žžee ss BBii ll ll yymm,, PPiimmeemm aa TToonnddoouu oodd jj íížždd íí..

PPiimm sskkooččii ll ddoo zzeell eennééhhoo aauu ttííččkkaa,, BB ii ll ll yy vvll eezzll ddoo mmooddrrééhhoo

aauu ttííččkkaa aa TToonnddaa?? TTeenn uužž ddáávvnnoo sseedděěll vvee ssvvéémm ffii aa ll oovvéémm

aauu ttííččkkuu .. VVššii cchhnn ii ttřřii vvyyjj ee ll ii aa vveedd ll ee nn ii cchh hhooppssaall ttaattíínneekk..

KKddyyžž ddoojj ee ll ii nnaa mmýýttii nnuu ,, zzjj ii ssttii ll ii ,, žžee jj iimm ddoo ssttaarrttuu zzbbýývváá

ppoouuhhýýcchh ppěětt mmii nnuu tt.. HH ll aavvnn íí kkrrááll ííkk vvššeecchhnnyy ppřřii vvííttaa ll aa

ppoožžááddaall ,, aabbyy ssii vvyyssll eecchh ll ii pprraavvii dd ll aa pprroo bbeezzppeeččnnoouu jj íízzdduu ..

,, ,, TTaakk hh ll aavvnněě nn ii kkddyy nneeppřřeedd jj íížždděějj ttee vv zzaattááččccee,, nneejj eezzdděěttee

jj aakkoo ššííll eenn íí,, nneennaarráážžeejj ttee ddoo sseebbee aa ddbbeejj ttee nnaa bbeezzppeeččnnoosstt

ssvvoouu ,, aa ll ee ii oossttaattnn íícchh úúččaassttnn ííkkůů zzáávvooddůů .. ““ DDoommll uuvvii ll aa

jj eeššttěě vvššeemm ppooppřřááll hhooddnněě ššttěěssttíí aa ddoobbrréé uummííssttěěnn íí..

BB ii ll ll yy,, TToonnddaa aa PPiimm jj eeššttěě nnaappoossll eeddyy zzkkoonn ttrroovvaall ii bbrrzzddyy aa

nnaassaadd ii ll ii ss ii hheellmmyy.. ,, ,, TTeeddaa TToonnddoo,, ttyy vvyyppaaddáášš jj aakkoo pprraavvýý

aauu ttoommoobbii ll oovvýý zzáávvooddnn ííkk,, ““ ppoodd ii vvoovvaall ssee ttaattíínneekk..

KKrrááll ííččccii ppřřii jj ee ll ii nnaa ssttaarrttoovvnn íí ččáárruu aa vvyyččkkáávvaall ii nnaa ppoovveell ..

,, ,, PPrráásskk!! ““ AA bbyyll oo ttoo ttaaddyy..

JJeell oo ssee ppěětt kkooll ,, aa ttaakk ssii kkrrááll ííččccii mmuusseell ii ddáávvaatt ppoozzoorr,,

pprroottoožžee ssttaarrššíí kkrrááll ííccii ddáávvaajj íí mmeennššíí ppoozzoorr nnaa cceessttuu ss

vvii dd ii nnoouu vvííttěězzssttvvíí..

OOppěětt vv NNáárrooddnn íímm dd ii vvaadd ll ee

Uplynul rok a další naši vycházející žáci
navštívi l i ND v Praze. Letošní devítky
zhledly klasiku našeho divadelního
repertoáru, a to činohru *Lucernu* od A.
Jiráska.
Představení se konalo až ve večerních
hodinách, a tak měli všichni účastníci
zájezdu dostatek času projít si a
prohlédnout malebná zákoutí zasněžené
staré Prahy.
V samotném představení jsme měli
možnost vidět v různých rolích nám dobře
známé herce Václava Postráneckého,
Lubu Skořepovou, Alexeje Pyška, Miloše
Nesvadbu, Aloise Švehlíka, Františka
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PPrrvvnn íí kkooll oo pprroobběěhh ll oo vv ppoořřááddkkuu ,, aa ll ee jj ii žž vvee ddrruuhhéémm kkooll ee ssee

vvyysskkyyttll yy mmeennššíí kkoommppll ii kkaaccee.. KKrrááll ííččeekk BBiimm oodd ssoouusseeddůů

bbyyll zzee zzáávvoodduu vvyyll oouuččeenn zzaa nneeddoovvooll eennéé ppřřeedd jj íížždděěnn íí.. AA ttoo

bbyyll ii vvššii cchhnn ii ddůůrraazznněě uuppoozzoorrňňěěnn ii ,, žžee kkddoo ppoorruuššíí pprraavvii dd ll aa,,

bbuuddee zzee zzáávvoodduu vvyyll oouuččeenn ..

DDaall ššíí kkooll aa pprroobbííhhaall aa bbeezz nneehhoodd .. ZZáávvooddnn ííccíí ssee ppoommllaauu ,,

aa ll ee jj ii ssttěě bbll íížžii ll ii ddoo ccííll oovvéé rroovvii nnkkyy.. JJeennžžee PPiimm zzaaččaall mmíítt

pprroobbll éémmyy vv ppoossll eeddnn íímm kkooll ee.. ZZkkoouuššeell vv zzaattááččccee ppřřííbbrrzzdd ii tt,,

aa ll ee bbrrzzddyy nneerreeaagguu jj íí.. VVššíímmáá ssii ,, žžee mmáá ppoovvooll eennýý kkaabbeell ..

RRyycchh ll ee ssee hhoo ppookkoouuššíí ddoottááhhnnoouu tt.. CChhvvii ll kkaa

nneeppoozzoorrnnoossttii…… .. .. aa ll eettíí zz ddrrááhhyy!!

JJaakkéé ššttěěssttíí,, žžee mmýýttii nnaa jj ee vveell ii ccee rroozzssááhh ll áá aa PPiimm zzaajj ee ll ddoo

kkaapprraadd ii nn .. TTaattíínneekk kk nněěmmuu rryycchh ll ee ppřřii hhooppkkaall aa ppoo zzjj ii ššttěěnn íí,,

žžee ssee PPiimmoovvii kkrroomměě šškkrráábbaannccee nnaa oouušškkuu nn ii cc nneessttaall oo,,

pprraavvii ll :: ,, ,, JJeeššttěě žžee ttoo nneevvii dděěll aa mmaammii nnkkaa,, ttaa bbyy ssttrraacchheemm

ddoozzaajj ii ssttaa oommdd ll ee ll aa,, aa ll ee nnaaššttěěssttíí ssee ttii nn ii cc nneessttaall oo,, ““

ooddddeecchh ll ss ii ..

AAll ee ttoo uužž ssee zzáávvooddnn ííccii bb ll íížžii ll ii ddoo ccííll oovvéé rroovvii nnkkyy..VV ččeell ee

jj eeddee ssoouusseeddnn íí kkrrááll ííččeekk,, aa ll ee BBii ll ll yy ssee zzaaččíínnaall ppoommaall uu

ddoossttáávvaatt ddoo vveeddeenn íí.. AA uužž ttuu jj ee ccííll oovváá rroovvii nnkkaa aa BBii ll ll yy vv

ččeell ee.. SSeeššll aappuu jj ee ppll yynn ssvvééhhoo mmooddrrééhhoo aauu ttííččkkaa aa ttoo ssee

rráázzeemm mměěnn íí vv nneeuuvvěěřřii ttee ll nnýý „„ ttrryysskkááčč““ ..

BBII LLLLYY PPRROOJJEELL CCÍÍLLOOVVOOUU ČČÁÁRROOUU JJAAKKOO PPRRVVNNÍÍ!!

KKddyyžž zzaabbrrzzdd ii ll ssvvéé aauu ttííččkkoo,, vvššii cchhnn ii mmuu ggrraattuu ll oovvaall ii ..

NNeejj pprrvvee ttaattíínneekk,, kktteerrýý bbyyll ppyyššnnýý nnaa ssvvééhhoo ssyynnaa.. TTaakkéé

TToonnddaa ss PPiimmeemm ppřřii hhooppssaall ii bbrraattřřííččkkoovvii ppoobbll aahhooppřřáátt..

HH ll aavvnn íí kkrrááll ííkk ssee ppoossttaavvii ll ppřřeedd vvššeecchhnnyy zzáávvooddnn ííkkyy aa

vvyyhh ll áássii ll pprrvvnn íí ttřřii mmííssttaa.. VVííttěězzoovvéé ddoossttaall ii oobbrroovvsskkoouu

mmrrkkeevv aa nneessppooččeett ggrraattuu ll aaccíí..

PPoo ttoommttoo nnaammááhhaavvéémm ddnn ii ssee kkrrááll ííččccii oopprraavvdduu vveell ii ccee

ttěěššii ll ii ddoommůů nnaa ssvvoojj ii ppoossttýýll kkuu .. MMaammii nnkkaa uužž jj ee nneettrrppěěll ii vvěě

vvyyhh ll íížžeell aa.. BB ii ll ll yy ssee ppoocchh ll uubbii ll ssvvýýmm úússppěěcchheemm,, PPiimm

vvyypprráávvěěll oo ssvvéé mmeennššíí nneehhoodděě aa TToonnddaa ssee zzmmíínn ii ll oo

ččttvvrrttéémm mmííssttěě,, nnaa kktteerréémm ssee uummííssttii ll .. MMaammii nnkkaa vvššeemm

ddaall aa mmrrkkvvii ččkkoovvoouu ššťťáávvuu ,, kk ttoommuu řřeeppoovvýý kkooll ááčč aa nnaa

zzáávvěěrr ssll aaddkkéé jj aahhůůddkkyy..

KKrrááll ííččccii bbyyll ii ttaakk uu ttaahhaann íí,, žžee uussnnuu ll ii ppřříímmoo uu ssttooll uu ..

DDookkoonnccee ii ddoo ppoossttýýll eekk jj ee mmuusseell ooddnnéésstt ttaattíínneekk..

DDoouu ffeejjmmee,, žžee ssee jj iimm zzddaajj íí kkrráássnnéé ssnnyy.. KKddoo vvíí,, ttřřeebbaa vv

nn ii cchh zzrroovvnnaa vvyyhhrráávvaajj íí aauu ttoommoobbii ll oovvéé zzáávvooddyy,, jj aakkoo ttoommuu

bbyyll oo ddnneess..
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ZZaa pprroojjeekktt ttýýddeenn vvee FFrraanncciiii
Ve čtvrtek 11 .3. a v pátek 1 2.3. 201 0 se konalo v Pardubicích v prostorách Výstavního a

kulturního centra IDEON krajské kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v
Pardubickém kraji . Do tohoto kola postoupil i z oblastního kola Barbora Zvárová z 6.A s
projektem „Umíte si vybrat správnou žárovku?” a Michal Zástěra s Honzou Tmějem z 9.B s
projektem „Korunové mince a mince eur z j iného pohledu”.

Zde již byla konkurence opravdu veliká. Celkem se zde představil i žáci z nejrůznějších
základních škol a víceletých gymnázií s neuvěřitelnými 89 projekty. Celý čtvrtek mezi nimi
procházeli porotci a jednotl ivé projekty hodnoti l i . Autoři projektů museli věrohodně svou práci
obhájit, diskutovat o ní a odpovídat na nejrůznější dotazy. Porotu tvoři l i profesoři z Pardubické
univerzity, ze středních škol, zástupci firem, úřadu práce a dalších institucí, takže s nimi
komunikovat obnášelo opravdový kus odvahy, znalostí, ale i perfektní vystupování.

Toto vše naši žáci zvládl i na výbornou. Barbora Zvárová patři la k nejmladším účastníkům,
vedla si skvěle a za účast v tomto kole byla oceněna diplomem. Michal Zástěra a Honza Tměj
byl i se svým projektem po zásluze vybráni jako jedni z nejlepších řešitelů projektu a v červnu se
zúčastní za odměnu týdenního pobytu ve Francii . Spolu s nimi pojede i vedoucí projektu a jej ich
učitel v jedné osobě, Zdeněk Pecina. Za zmínku stojí, že naše škola byla jedinou takto
oceněnou školou z okresu Chrudim.
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Beseda o Africe
Poslední den před jarními prázdninami, tedy
v pátek 1 9.2. proběhla plánovaná beseda o
Africe pro žáky 1 . i 2. stupně naší ZŠ. Při jel i j i
uskutečnit pracovníci o.s. Humanitas. Smyslem
této akce bylo v rámci multikulturní výchovy
seznámit děti netradiční formou s
životem lidí i s přírodou afrického kontinentu.
Zajímavé povídání rodilých afričanů bylo
umocněno zvuky nejrůznějších bubnů a
bubínku, zpěvem písní a na závěr nechyběly ani
africké tance. Děti si také mohly koupit drobné
ručně vyráběné domorodé ozdoby.

MMeezzii nnáárrooddnn íí ddeenn žžeenn --11 0000.. vvýýrrooččíí
JJeeddnnáá ssee oo mmeezzii nnáárrooddnněě uuzznnáávvaannýý ddeenn ssttaannoovveennýý kk

vvýýrrooččíí ssttáávvkkyy nneewwyyoorrsskkýýcchh ššvvaadd ll eenn vv rrooccee 11 990099.. OOdd rrookkuu
11 9911 11 ,, kkddyy bbyyll ppoopprrvvéé ssll aavveenn vv NNěěmmeecckkuu ,, RRaakkoouusskkoo--UUhheerrsskkuu ,,
ŠŠvvýýccaarrsskkuu ,, DDáánnsskkuu aa UUSSAA,, uussii ll oovvaall oo vvooll eebbnn íí pprráávvoo žžeenn ,, oodd
rrookkuu 11 997755 ppaakk jj ee ppřřii ppoommíínnáánn jj aakkoo ddeenn mmeezzii nnáárrooddnn íí ssooll ii ddaarrii ttyy
žžeenn zzaa rroovvnnoopprráávvnnoosstt,, sspprraavveedd ll nnoosstt,, mmíírr aa rroozzvvoojj ..

DDeemmoonnssttrraaccee žžeenn nnaa kkoonnccii zziimmyy,, ttrraadd ii ččnněě oo nneedděěll íícchh ,,
ssee nneejj dd řříívvee kkoonnaall yy vv UUSSAA nnaa ppooppuudd ttaammnníí SSooccii aa ll ii ssttii cckkéé ssttrraannyy
AAmmeerrii kkyy;; vveell kkéé sshhrroommáážždděěnn íí zzaa vvooll eebbnn íí pprráávvoo žžeenn ssee kkoonnaall oo
88.. bbřřeezznnaa 11 990088 vv NNeeww YYoorrkkuu .. NNaa pprrvvnn íí mmeezzii nnáárrooddnn íí žžeennsskkéé
kkoonnffeerreennccii vv KKooddaann ii vv ssrrppnnuu 11 9911 00 pprroossaadd ii ll aa nněěmmeecckkáá
ssooccii aa ll ii ssttkkaa CCll aarraa ZZeettkkii nnoovváá ppoořřááddáánn íí mmeezzii nnáárrooddnn ííhhoo ssvvááttkkuu ,,
tteehhddyy jj eeššttěě bbeezz uurrččeenn íí ppeevvnnééhhoo ddaattaa.. DDaattuumm 88.. bbřřeezznnaa ssee
uussttááll ii ll oo aažž ppoo 11 .. ssvvěěttoovvéé vvááll ccee..
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VVeell ii kkoonnooccee -- ssvvááttkkyy nneejj eenn jj aarraa
Velikonoce jsou tzv. pohyblivé svátky - nejsou určeny pevným datem jako např. Vánoce, ale
měsíčními fázemi. Výpočet data Velikonoc je postup, kterým lze pro daný rok datum Velikonoc
vypočítat.V podstatě jsou Velikonoce vždy 1 . neděli po 1 . jarním úplňku.

MMooddrréé ppoonndděěll íí

Pondělí nepatří mezi hlavní dny Svatého týdne. Ty nejvýznamnější jsou především Zelený
čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Na jihu Evropy ale vyrazí první procesí už v tento den.

ŽŽll uu ttéé úú tteerrýý

ŠŠkkaarreeddáá ssttřřeeddaa
Po Modrém pondělí a Žlutém úterý přichází Sazometná středa. Středa před Božím hodem
velikonočním byla v l idovém podání nazývána jako škaredá, černá nebo sazometná, protože to
byl den, kdy se v chalupě vymetaly komíny. Podle tradice to je také den, kdy se nesmíte
škaredit a mračit, j inak se budete mračit po všechny středy v roce.

ZZeell eennýý ččttvvrrtteekk
"Na Zelený čtvrtek j idáše jídáme, chodíme do lesa, fialky trháme," napsal o tomto dni básník
Jaroslav Seifert. Na vysvětlení, odkud se vzal název pro tento den, je řada hypotéz.
Možná je odvozen od zeleného mešního roucha, které se v ten den užívalo, nebo se převzal ze
zvyku jíst v tento den jen zelenou stravu (špenát, zelí), aby byl člověk zdravý po celý rok.

VVeell kkýý ppáátteekk
Lidové pranostiky vyprávějí, že na Velký pátek se dějí zázraky a země má magickou sílu.
Otevírají se skály, aby ukázaly své poklady. Poklad označovalo světýlko nebo kvetoucí či zářící
kapradí.

BBííll áá ssoobboottaa
Je to den, kdy byli křtěni novokřtěnci, a protože při této ceremonii nosil i bílé roucho, je možné,
že název pochází právě odtud.

VVeell ii kkoonnooččnn íí nneedděěll ee
Boží hod velikonoční.
V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci
chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z
vrbového proutí. Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř proutků a je obvykle od půl do dvou
metrů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí a barevnými stužkami. Podle tradice muži při
hodování pronášejí koledy. Nejznámější vel ikonoční koledou je tato krátká říkanka: "Hody, hody
doprovody, dejte vejce malovaný, když nedáte malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese
jiný…”
Prodávají se například velikonoční pohledy, ozdoby nebo cukroví v podobě velikonočních
vajíček, beránků nebo zajíčků.
Přesné datum Ježíšovy smrti neznáme, avšak možností, mezi nimiž lze vybírat, příl iš není.
Isaac Newton došel svými výpočty roku 1 733 k tomu, že k Ježíšově smrti mohlo dojít v pátek 7.
dubna 30, 3. dubna 33 nebo 23. dubna 34; poslední z možností sám dával přednost
Přesné datum Ježíšovy smrti neznáme, avšak možností, mezi nimiž lze vybírat, příl iš není.
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VVeell ii kkoonnooččnn íí ppoocchhoouu ttkkyy
Blíží se čas Velikonoc a jednou z oblíbených pochoutek je "beránek". Přinášíme vám jeden z
možných receptů. Snad se vám podaří a bude i chutnat.

B.Zvárová

PPii šškkoottoovvýý bbeerráánneekk
Ingredience:
• 300g polohrubé mouky
• 5 vajec, oddělených
• 2 vejce navíc
• 250g krupicového cukru
• 1 sáček vanil inového cukru
• šťávu a nastrouhanou kůru z půlky citronu
• 2 rozinky
• máslo na vymazání formy
• moučkový cukr na poprášení
• čokoládovou polevu (nemusí být)
Jak dlouho?
• Doba přípravy: 1 5 minut
• Pečení: 35 minut
Chladnutí: 1 -2 hodiny
• Počet porcí: forma objem 2l
Příprava jídla
1 . Troubu předehřejte na 200, horkovzdušnou na 1 80°C. Formu důkladně vymazejte změklým
máslem a vysypte trochou mouky. Vejce a žloutky ušlehejte v míse s oběma druhy cukru do
pěny, přidejte citronovou šťávu i kůru a mouku.
2. V jiné nádobě vyšlehejte z bílků tuhý sníh (když nadzdvihnete metlu, špičky sněhu se
neohýbají) a lehce ho vmíchejte do těsta.
3. Těsto vl i jte do ,obl ičejové‘ poloviny formy, přiklopte a vložte do trouby. Pečte zhruba pětatřicet
minut, až je beránek krásně zlatý; přesvědčíte se opatrným nadzdvižením formy a vpichem
špejle – když na ní neulpí vlhké drobečky, je hotovo.
4. Formu vyjměte z trouby a na hodinku až dvě ji zabalte do vlhké utěrky, až zcela vychladne.
Opatrně beránka vyklopte, posaďte na servírovací talíř, poprašte moučkovým cukrem, vytvořte
malé důlky a vložte do nich rozinky jako oči. Můžete ho také přelít čokoládovou polevou
(připravíte j i podle návodu na obalu) a nechat vychladit
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Školní kolo v recitaci
Ve středu 1 7. 2. 201 0 proběhlo školní kolo v přednesu, kterého se zúčastni lo ve 4 kategoriích
celkem 26 recitátorů.

VVýýssll eeddkkyy
11 .. kkaatteeggoorrii ee 22 .. --33.. ttřřííddaa
3.místo Aneta Pospíši lová a Bára Lněničková – obě ze 3.tř.
2.místo Radek Lacman – 2.tř.
1 .místo Maxim Bernard – 3.tř.
22 .. kkaatteeggoorrii ee 44.. --55.. ttřřííddaa
3.místo Petr Hromádka - 5.B a Kateřina Sodomková - 5.A
2.místo Lucie Drahošová - 4.tř.
1 . místo nebylo uděleno
33.. kkaatteeggoorrii ee 66.. --77.. ttřřííddaa
3.místo Jana Hromádková - 7.B
2.místo František Zach - 6.A
1 .místo Nikola Holanová – 7.A
44.. kkaatteeggoorrii ee 88.. --99.. ttřřííddaa
3. místo Denisa Víchová – 8.A
2. místo Simona Rychová – 8.B
1 . místo Jakub Klofát - 8.B a Alžběta Vopaři lová - 9.B
Vítězům blahopřejeme a všem recitátorům děkujeme
za pěkné kulturní zážitky.

IInnffoorrmmaaccee zzee šškkoollnníí kknniihhoovvnnyy
Do konce března si ve školní knihovně můžete prohlédnout papírové modely, které
vytvořili žáci naší školy a jeden dospělý čtenář obecní knihovny. Jsou zde také
vystaveny dětské knížky, které získaly nejvíce hlasů v celonárodní anketě o
nejoblíbenější knihu českých čtenářů "Kniha mého srdce".
Přijďte se podívat. Knihovna je otevřena každou středu od 7 do 15 hodin.



9

Ročník 1 7. - číslo 2. - březen 201 0

CCoo ((nnee))vvíímmee oo ssvvááttkkuu JJoosseeffaa ??

JJoosseeff JJoozzeeff
Svátek: 1 9.března Svátek: 1 9.března
Původ: hebrejský Původ: hebrejský
Četnost v ČR: 249922 Četnost v ČR: 1 3363
Pořadí podle četnosti : 4 Pořadí podle četnosti : 61

JJOOSSEEFF

Mužské jméno Josef . V židovské tradici označuje jednoho z patriarchů izraelského národa
(konkrétně kmene Josef), syna Jákobova.
Popularita tohoto jména má sice sestupnou tendenci, ale i přesto se udržuje mezi třicítkou
nejčastěj i používaných jmen u novorozenců.

ZZddrroobbnněěll ii nnyy
Joska, Jožka, Josífek, Jožin, Pepa, Pepino, Pína, Pepča, Pepek

SSttaattii ssttii cckkéé úúddaajj ee
Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi mužskými jmény ve srovnání dvou
roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR – lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto
jména:

RRookk ČČeettnnoosstt PPoořřaadd íí
1 999 308987 2.
2002 294405 2.
Porovnání o 1 4582 méně žádná změna
2006 266258 4.
2007 260631 4.

PPaannoovvnn ííccii

* Josef I . Bonaparte, král neapolský a španělský
* Josef I . Habsburský, král český a císař římský
* Josef I . Portugalský, král portugalský
* Josef I I . , český král a římský císař

AA ttoottoo jj ee aauu ttoorr
oobbrráázzkkuu vvpprraavvoo --
JJoosseeff LLaaddaa

Jeden z nejslavnějších nositelů tohoto
jména

JJoosseeff ŠŠvveejj kk
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Angličtina
slovíčka:
I eat black meat.

I . . . . . . . . . já

eat . . . . . j íst

black. . . . černý

meat. . . . . maso

It is great book of the captain Hook.

I t. . . . . . . . . . . . . . . . . . to

is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . je

great. . . . . . . . . . . . . . . skvělá

of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . o

the captain. . . . . . . . . kapitánu

Hook. . . . . . . . . . . . . . . . . jméno (hák)

pán

dům

deštník

hodina

konec

T.

RReeddaakkččnn íí rraaddaa:: DDooll eežžaall oovváá MMaarrii ee,, KKll ááttoovváá KKaatteeřřii nnaa,, LLuussttyykk JJaakkuubb,, ZZaacchh FFrraann ttii ššeekk,, ZZvváárroovváá BBaarrbboorraa,, SSooddoommkkoovváá

TTeerreezzaa,, VVaašškkoovváá TTeerreezzaa

EE--mmaaii ll :: pprroosseecc.. ssootteekk@@cceenn ttrruumm.. cczz




