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Definovat komunitu a její vliv 

na mladého člověka není jednoduché. 

Abychom se v této problematice lépe 

vyznali, poslechli jsme si poučnou 

přednášku p. Reného Černého, učitele 

z Integrované střední školy Jesenice.  

P. René Černý přišel ve čtvrtek 

4. dubna. Nejprve přednášel žákům 6. 

třídy a potom nám, sedmákům. Jeho 

povídání nás hned od začátku velmi 

zaujalo. Komunity mohou být různé, 

ale my jsme se zaměřili především na 

ty s problematickými zájmy. Tak třeba 

takoví skinheads. Vyznačují se vyholenými hlavami, rasovou nenávistí a sympatiemi 

k fašismu. Často se ozbrojují, například baseballovými pálkami, a neváhají přistoupit 

k násilí.  

Dále jsme si povídali o navádění. Pokud vás někdo navede, abyste udělali něco 

špatného, bude se zodpovídat i ten, kdo naváděl. Stal se případ, že si někdo objednal 

vraždu člověka. Trest potom neminul ani vraha, ani jeho objednavatele.  

Řeč přišla i na rozdíl mezi krádeží a loupeží. Jednoduché 

vysvětlení je asi takové, že ke krádeži nějaké věci dochází skrytě bez 

použití násilí, zatímco při loupežném přepadení používá násilník 

zbraň. A zbraní se myslí vše, co může člověku ublížit, třeba již 

zmíněná baseballová pálka. Proto jsou tresty za loupež přísnější než 

u krádeže. 

Přednáška pana Černého byla velmi zajímavá a všem se líbila. 

Napsal Šimon Navrátil, VII. třída 

 

 

Myslivecká soutěž je novým počinem, pod kterým jsou podepsáni Jirka 

Klementovič a Jakub Hlaváček z 5. třídy. Milovníci přírody a poučného „luštění“ tak 

dostávají další příležitost rozšířit své znalosti a současně se při tom pobavit. Řešení 

prvního kola zajímavé soutěže a pořadí prvních zúčastněných žáků přinášíme právě 

zde. 

1) NAPIŠ RODOVÁ I DRUHOVÁ JMÉNA: 

   

SRNEC OBECNÝ PRASE DIVOKÉ JELEN EVROPSKÝ 
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LIŠKA OBECNÁ ZAJÍC POLNÍ MÝVAL SEVERNÍ 
 

2) ČÍM SE ZABÝVÁ MYSLIVEC? NAPIŠ ASPOŇ TŘI INFORMACE: 

Krmí zvěř. Staví krmelce, posedy, … Pečuje o zvěř. 
 

3) POZNEJ SHOZY: 

   

SRNEC JELEN  DANĚK 
 

4) NAKRESLI LESNÍ ZVÍŘE A NAPIŠ O NĚM SEDM INFORMACÍ: 
 

5) NAPIŠ, CO VÍŠ O LESE: 
 

6) POZNEJ MYSLIVECKÉ STAVBY: 

   

KRMELEC POSED / KAZATELNA OBOROH 

 

7) NAMALUJ NĚKTEROU MYSLIVECKOU STAVBU:  

 
 

1. MÍSTO – 25 BODŮ 2. MÍSTO – 24 BODŮ 3. MÍSTO – 23 BODŮ 

 - Ondřej Kondelík  - Michaela Burstová  

- Jana Klementovičová 

- Vojtěch Gasper 

- Jakub Ketner 

- Dan Max Weber 

- Miluše Vachtlová 

- Pavlína Žebrakovská 
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„Ukliďme Česko“ je každoroční 

dobrovolnická akce, která se koná na 

území celé republiky. Zapojují se do ní 

lidé, kterým není lhostejný nepořádek 

v jejich okolí. Díky těmto dobrovolní-

kům mizí z přírody stovky tun odpadu. 

Ani Jesenice nezůstala stranou 

dění. V sobotu 6. 4. se do úklidu pustili 

její občané a v pondělí 8. dubna přiložili 

své ruce k dílu i žáci základní školy. V 

následujících příspěvcích si jejich úsilí připomeňme. 
 

OSMÁ TŘÍDA UKLÍZÍ PLÁŽ 

V pondělí odpoledne jsme se sešli s devátou třídou na nádvoří školy, abychom 

společně podpořili akci „Ukliďme Česko“. Zatímco deváťáci zamířili ke kempu s  

pytli na odpadky, my jsme vyfasovali hrábě a odebrali se na pláž Velkého rybníka. 

Zde jsme si rozdělili práci.  

Děvčata hrabala spadané listí a kluci hrabali nebo sbírali popadané větve a 

odpadky. Do sbírání větví a klacíků se zapojil i pan učitel Modrý a posléze i paní 

vychovatelka Vodrážková s družinou. Nakonec nám přišla pomoci i paní učitelka 

Řehořová. Zůstaly po nás početné hromádky shrabaného listí a jedna velká hromada 

větví a klacků.  

Napsala Kateřina Dlouhá 

DEVÁTÁ TŘÍDA UKLÍZÍ ŽULOVOU STEZKU 

Také naše devátá třída se zúčastnila projektu „Ukliďme Česko“. S paní 

učitelkou Knappovou jsme se vydali sbírat odpadky do dubového lesa pod kempem. 

Od hlavní silnice jsme postupně začali plnit pytle odpadem, který jsme vytahávali 

z křovisek po pravé straně cesty. V dubovém lese jsme udělali „rojnici“ a prošli jej 

směrem ke kempu a zpět k plotu bývalé pily. Pak jsme pokračovali po trase Žulové 

stezky. Tento úsek byl poměrně čistý. Celkem jsme sebrali jeden a půl pytle odpadu. 

Do školy jsme se vrátili trošku unavení, ale s pocitem dobře odvedené práce.   

Napsala Veronika Dunová 

DODATEK 

Nezaháleli ani žáci 7. třídy, kteří uklízeli 

v okolí školy, podél „zahrádek“ a také v uličce 

vedoucí od školy k hlavní silnici. Odpoledne se 

přidali také čtvrťáci, páťáci a šesťáci, členové 

nepovinného vyuč. předmětu EPO (Ekologické a 

přírodovědné aktivity v přírodě). Naším úkolem 

bylo dokončit úklid „uličky“ a zamést nedopalky 

cigaret, rozbité lahve a víčka na školním hřišti. 

Hřiště je sice víceúčelové, to ale znamená, že je 

určeno pro více sportů. Cigarety a alkohol nemají se sportem nic společného! 

Doplnila Mgr. Vlastimila Knappová   
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Na začátku našeho letopočtu byl na Velký pátek ukřižován Ježíš Kristus a ze 

soboty na neděli se odehrál zázrak zmrtvýchvstání. Tato noc se nazývá Velká. A právě 

z ní byl odvozen náš název Velikonoce.   

V roce 325 rozhodl církevní koncil v Niceji, 

že Velikonoční neděle bude vždy první nedělí po 

prvním jarním úplňku. Připadne-li úplněk právě na 

neděli, budou se Velikonoce slavit až neděli příští, 

aby se minuly s židovským svátkem Pesach, který je 

památkou na vysvobození Izraelitů z egyptského 

otroctví. Velikonoční neděle se tak může pohybovat 

v širokém rozmezí 35 dnů, a to od 22. března do 25. dubna.  

Velikonocům předchází čtyřicetidenní postní doba, která začíná POPELEČNÍ 

STŘEDOU, zahrnuje šest POSTNÍCH NEDĚLÍ, přičemž KVĚTNOU NEDĚLÍ končí. 

POPELEČNÍ 

STŘEDA 

 Připadá na 40. den před Velikonočním pondělím 

 Popelem z ratolestí, které byly posvěceny minulý rok na 

Květnou neděli, dělá kněz věřícím na čele křížek se slovy: 

„Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš“ 

 

1. NEDĚLE 

POSTNÍ 
 V době půstu si ženy oblékaly černé šaty  

 Maminky pekly v noci potají preclíky a pak je věšely 

 do zahrady → Děti věřily, že jim je nadělila liška 

 Připravovala se pučálka – pokrm z praženého naklíčeného 

hrachu 

= ČERNÁ 

= LIŠČÍ 

= PUČÁLKOVÁ 

 

2. NEDĚLE 

POSTNÍ 
 Pojmenována podle staroslovanského pokrmu pražma, 

který se připravoval pražením nedozrálého obilí 

 Dělala se z něj také polévka praženka = PRAŽNÁ 

 

3. NEDĚLE 

POSTNÍ 
 Sloužila se mše na zažehnání moru, který se projevoval 

kýcháním 

 Věřilo se, že kolikrát kdo během této neděle kýchne, tolik 

let bude ještě žít 
= KÝCHAVNÁ 

 

4. NEDĚLE 

POSTNÍ 
 Mládenci se konečně mohli ucházet o svou nevěstu 

(družku) 

 Také začínaly ohlášky → Ohlašovala se jména snoubenců 

a datum jejich svatby po Velikonocích 
= DRUŽEBNÁ 
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5. NEDĚLE 

POSTNÍ 
 Z vesnic a měst byla vynášena Morana – slaměná figurína 

zpodobňující Smrtku a s ní spojený konec zimy 

 Za velkého jásotu byla vhozena do potoka či řeky, 

případně spálena na hranici 
= SMRTNÁ 

 

6. NEDĚLE 

POSTNÍ 
 Název je odvozený od tradice světit palmové ratolesti   

(u nás rozvinuté vrbové proutky – kočičky) na památku 

triumfálního příjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma 

 Končí čtyřicetidenní půst, kdy se nejedlo maso a tučná 

jídla, a začíná Svatý (též Pašijový) týden 

= KVĚTNÁ 

= PALMOVÁ 

 

SVATÝ (PAŠIJOVÝ) TÝDEN 

Název Pašijového týdne je odvozen od pašijí, biblického vyprávění o utrpení Ježíše 

Krista, které sepisovali jeho apoštolové. Nejčastěji se čtou pašije svatého Marka. 

1. MODRÉ 

PONDĚLÍ 

 Následuje po Květné neděli a začíná jím Svatý 

(Pašijový) týden 

 Pojmenované podle modré látky, která se tento den 

vyvěšuje v kostelích na oltáři 

 Slouží se mše a čtou evangelia 
 

2. ŠEDIVÉ  

ÚTERÝ 

 Čtou se nebo zpívají pašije – části evangelií popisující 

poslední večeři, zatčení, smrt a zmrtvýchvstání Krista 

 Hospodyňky vymetají všechny pavučiny v domě  

a hospodářských staveních 

 

3. 

ŠKAREDÁ 

STŘEDA 

 Škaredá podle toho, že se Jidáš škaredil na Krista a ten  

den ho za 30 stříbrných zradil  

 Sazometná (též Smetná) podle toho, že se vymetaly saze 

z kamen a komínů 

 Nikdo se nesmí mračit, jinak se bude mračit po všechny 

středy v roce 

= ČERNÁ 

= SAZOMETNÁ 

 

4. 

ZELENÝ 

ČTVRTEK 

 Konají se ranní a večerní mše → Při večerních mších 

naposledy zazvoní zvony a pak „odlétají do Říma“ až  

do Bílé soboty 

 Den poslední večeře Páně, při níž se Ježíš loučil 

s apoštoly 

 Jí se především zelená strava, aby byl člověk po celý 

rok zdráv 
= VELKÝ 
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5. VELKÝ  

PÁTEK 

 Den hlubokého smutku, kdy si křesťané připomínají 

ukřižování Ježíše Krista 

 Na památku utrpení Páně se konají bohoslužby, které se 

ukončují přímluvami za celý svět 

 Podle lidových pověstí se otvírají skály se skrytými 

poklady 

 

6. BÍLÁ  

SOBOTA 

 Pojmenovaná podle bílého roucha těch, kteří byli tento  

den křtěni 

 Připomíná den, kdy bylo Ježíšovo tělo sejmuto z kříže  

a uloženo do skalního hrobu 

 Opět se rozezní zvony, které utichly ve čtvrtek 

 Po západu slunce se konají noční mše 

 

7. 

VELIKONOČNÍ 

NEDĚLE 
 První neděle po prvním jarním úplňku 

 Kristus svým zmrtvýchvstání o Velké noci ze soboty  

na neděli dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo 

 Dnem vzkříšení Ježíše Krista (pro křesťany den Páně) 

končí Svatý týden  

 V kostele světí velikonoční pokrmy, chléb a víno 

BOŽÍ HOD 

VELIKONOČNÍ 

 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

7. 

VELIKONOČNÍ 

PONDĚLÍ 
 Vyvrcholení svátků velikonoční pomlázkou 

 Od časného rána chodí chlapci a muži s pomlázkami po 

domech a dívky a ženy jim za mrskání a koledu dávají 

vajíčka = ČERVENÉ 

POZNÁMKA: Velikonoční pondělí oslavíme letos 22. dubna 2019, takže se děti vrátí 

do školy až v úterý 23. dubna. 

 

SYMBOLY VELIKONOC 

BARVENÍ 

VAJÍČEK 
 

VELIKONOČNÍ 

POMLÁZKA 
 

VELIKONOČNÍ 

BERÁNEK 

Vejce se barví buď 

uvařená,  

nebo vyfouknutá. 

Používají se k dekoraci. 

 

Pomlázky se pletou 

především z vrbových 

proutků,  

a to ze tří až dvanácti. 

 

Peče se ve formách  

a zdobí stoly coby sladká 

velikonoční pochoutka. 
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a) b) c) d) e) 

12624120130 12624120044 12624120000 12624120720 12624120624 

Pod jakým písmenem je správná řada čísel? 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

                

                

                

1/Vůdce ruské revoluce v roce 1917. 2/Zahnutý hřeb. 3/Likvidovat požár. 4/Podnebí. 

5/Nejvyšší pohoří Slovenska. 6/Sochařské ztvárnění hlavy, ramen a hrudníku. 7/Okolo. 

8/Bída. 9/Křestní jméno p. učitelky Valešové. 10/Tvrdá část oplodí plodu peckovice. 

11/Druhý den v týdnu. 12/Chytat (ryby). 13/Pět krát pět. 14/Těžký kov. 15/Čtvrtý měsíc 

v roce. 16/Zeď.  

NÁPOVĚDA: 6) BUSTA 

 

 

Je to těžké, a přesto nic neváží. Co je to? 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 16/2018-2019: 

1.- OSMISMĚRKA  2.- ČTYŘI AUTA 

… zámek Hluboká    a) Jsem to já 

     b) V rodině jsou tři děti 

Ukázková úloha ze školního 

kola matematické soutěže 

PANGEA  

pro 5. ročník (ŠR 2017-2018) 

 

 Pro cestu do školy používá 

bratr průkazku. Jeho průkazka 

má zajímavé jedenácticiferné 

číslo poskládané z řady čísel. 

  Poznáš ho podle toho, že mezi čísly platí určité 

pravidlo, jako je v uvedené řadě čísel: 1, 2, 6, 24, 120, ... 

Stačí, když najdeš následující číslo a řadu opíšeš bez 

čárek a bez mezer mezi čísly.  

 

Abys osvětloval světlem jiné, musíš … 

Dokončení citátu Romaina Rollanda najdeš 

v tajence dnešní doplňovačky. 

SOUTĚŽNÍ KUPON 

JMÉNO  

TŘÍDA  

 


