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Slovo úvodem…
Právě držíte v rukou speciální velikonoční vydání našeho školního
časopisu Záškolák. Jaro je tu a s ním přichází to krásné období před
létem, kdy všechno kvete a je na lukách a v lesích krásně.
Kromě toho je čas Velikonoc, významného křesťanského svátku.
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Co si přečtete

Tereza Mikysková

- DĚNÍ V NAŠÍ ŠKOLE
- ANKETA VÁNOCE - vyhodnocení

Jaroslav Zikmund

- NOVÁ ANKETA - Velikonoce
- KŘÍŽOVKY A SUDOKU
- CO DOBRÉHO NA STŮL NA VELIKONOCE

a spoustu dalších informací

Bude záškolák barevný?

Vánoční anketa: vyhodnocení
Rozkrojujete o Vánocích jablko?
ano

ne

28

11

Zpíváte o Vánocích koledy?
ano

ne
25

15

Pečete doma cukroví s
mamkou?
ano

ne

cukroví peču ale ne s mamkou

22

11
6

Pouštíte o Vánocích lodičky
z ořechových skořápek?
ano

ne
28

11

Pořizujete si vánoční
stromeček?
ano, živý

ano, umělý

ne

24

9

5

Děláte na Vánoce
bramborový salát?
Ano

Ne

31

7

Už jste zkusili nejíst kvůli
zlatému prasátku?
Ano, vydržel/a jsem to

Ano, ale nevydržel/a jsem to
15

14

12

Jíte o Vánocích kapra?
Ano

ne
27

11

Ne

Pouštíte na Silvestr rachejtle?
Ano, doma

Ano, chodíme na veřejný ohňostroj

21
8

11

Ne

1.1. - Nový rok / Den obnovy samostatného
Českého státu
6.1. – 3 Králové
9.1. 1890 – Narození Karla Čapka
20.1. – Mezinárodní den památky obětí
Holocaustu
27.1. 1756 – Narození Woflganga Amadeuse
Mozarta
Karel Čapek
- Byl český spisovatel, novinář, dramatik, a
překladatel.
- Byl považován za člověka
člověka, co vymyslel slovo
„robot“ ,ale
ale ve skutečnosti to byl jeho bratr Josef
Čapek - podle slova „pracovat – robotovat“.

Únor
2. 2. – Hromnice
11. 2. – narození Thomase Alvy Edisona
14. 2. – Valentýn
25. 2. – Začátek komunistické vlády
v Československu

Začátek komunistické vlády v Československu
- Udál se komunistický státní převrat, který proběhl mezi
17. a 25. únorem 1948

- Je vnímán jako přechod od demokracie k totalitě,
připojení k sovětskému bloku, počátek útlaku
obyvatelstva příčina ekonomického úpadku

Zima
Letošní zima začala jako po několika letech. Počasí bylo
celkem teplé. Na Vánoce bylo bláto místo sněhu. Uprostřed
„zimy“ začala pravá zima.
A taky chřipková epidemie. Po liběchovské škole se rozšířila
chřipka, žáci i učitelé byli nachlazení, a proto chtěla školu
paní ředitelka zavřít. Ale nezavřela, neboť se chřipková
epidemie trochu uklidnila a žáci i učitelé se polmalu začali
uzdravovat.

V zimě nás čekaly však i další, tentokrát radostnější události.
Po několika letech proběhl opět lyžařský kurz.
A koncem února následovaly jarní prázdniny. 

Můj nejlepší zážitek
z „Lyžáku“ 2019
V naší škole se opět po letech konal lyžařský kurz (zkráceně
lyžák), a to od 11.2. do 15.2. 2019.
Žáci od 4. do 9. ročníku odjeli do Krušných hor, konkrétněji
do Mikulova u Teplic, aby se zde naučili lyžovat, nebo zde
zdokonalili své lyžařské umění.
Můj nejlepší zážitek z lyžáku byl den odjezdu domů: pátek,
kdy jsme si udělali poslední výlet do Štoly LehnSchafter
v Mikulově u Teplic. Zde jsme se v bílých pláštích a přílbách
vydali na hodinu do úzké štoly s velmi dobrodružnou
náladou. Pan průvodce nás seznámil s některými
hornickými znalostmi, nástroji i historií samotné šachty i
těžby obecně. Ven jsme tak vyšli s novými vědomostmi, ale
také zážitky. Pak jsme se šli koulovat.

Návštěvy u prvňáků a druháků
Během tří úterních dopolední v lednu, únoru a březnu
probíhal v 1. a 2. třídě již osvědčený projekt Školička aneb
setkávání s předškoláky.
Během společných hodin nejmladší žáčci svým mladším
kamarádům ukázali, jak to chodí ve škole. Děti byly rozděleny do
tří skupin, v nichž spolupracovaly na zadaných úkolech i si spolu
zazpívaly a zahrály.

V úterý 19. 2. 2019 se v první a druhé třídě objevila nečekaná
návštěva. V průběhu dopoledne je navštívil pan Ohem (povoláním
včelař), aby je poučil o medu a chování včel.
Také jim přinesl ukázat spoustu věcí, jako jsou včelařské
obleky, plástve (součást včelího úlu), a dokonce i celý úl.
Mimo jiné také mohli naši mladší spolužáci ochutnat domácí
med, který jim včelař donesl.

Prvňáčci si také pod dohledem odbornice z firmy na tříděný
odpad EKO-KOM během dopoledne ve středu 13. 3. zopakovali,
jak se správně třídí. Dozvěděli se, proč třídíme a jak vypadá
následné zpracování vytříděného odpadu.
Naučného i zábavného dopoledne se zúčastnily i ostatní třídy
prvního stupně.

K Ř Í
Největší mořský savec
Jaké zvíře má dlouhý krk
Včelí medvídci jsou jaké zvíře
Předchůdce člověka
Samec od kočky
Doktor stromů

Ž O V K A

1

K Ř Í
Jakou barvu má sníh?
Jaká barva vznikne, když smícháš modrou a červenou?
Jakou barvu má letní nebe?
Nejčastější barva růže?
Jaká je duha?

Ž O V K A
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Jak luštit sudoku :
Pravidla nám říkají, že „v žádném řádku, sloupci a vyznačeném čtverci o straně 2 čtverečky
se nesmí žádná číslice opakovat“. To znamená, že v každém sloupci, řádku a tučně
vyznačeném sektoru musí být právě čísla 1 až 4. Pouze s těmito stručnými a jednoduchými
instrukcemi lze vyluštit jakkoli obtížné sudoku.

2.3. – Narození Bedřicha Smetany
7.3. – Narození Tomáše Gariggua Masaryka
8.3. – Mezinárodní den žen
14.3. – Narození Alberta Einsteina
22.3. – Světový den vody
28.3. – Den učitelů v ČR
30.3. – Narození Vincenta Willema van Gogha
Básnička
Březen
Březen, březen, rozmarný březen,
březen, březen k jaru nás veze.
Chviličku v závějích, chvíli blátem,
chviličku na saních pak zase autem.
Březen, březen, rozmarný březen,
březen, březen, z pece už slezem.

Velikonoce
Velikonoce jsou nejvýznamnější svátek křesťanů.
Oslavuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Svatý týden
začíná nedělí a končí nedělí.
Den v týdnu
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Pojmenování
Květná
Modré, někdy se říká i
Žluté
Šedivé
Sazometná, Smetná nebo
Škaredá
Zelený
Velký
Bílá
Boží hod Velikonoční

Kromě toho jsou Velikonoce období lidových
tradic spojených s vítáním jara, které
s náboženstvím souvisí jen volně.

Chutný recept na velikonočního beránka
Připravíme si:
Těsto:
žloutek 4ks

Poleva:

vanilkový cukr 1 balíček

bílek 1ks

citronová šťáva 1 lžíce

citronová šťáva 1 lžička

cukr krupice 200g

cukr moučka 100g

citronová kůra - špetka

lískové oříšky 1ks

vejce 2ks

mandle 2ks

bílek 4ks
polohrubá mouka 240g

Postup přípravy :
Do mísy dáme vejce, žloutky, cukry, citronovou kůru a šťávu a vše
vyšleháme do pěny. Do této pěny lehce vmícháme mouku a
nakonec i pevný sníh ušlehaný z bílků. Troubu předehřejeme na
190°C asi 45 minut.
Po upečení necháme berana ve formě vychladnout.
Opatrně vyklopíme berana z formy. Rozinkami nalepíme oči.
Zavážeme mašli kolem krku.

ANKETA PRO NAŠE ČTENÁŘE:
Anketa je anonymní, odpovědní arch a úložní krabice se nachází před sborovnou 2. stupně.

1. Pečete nebo kupujete beránky a mazance?
a) ano

c) pečeme jen beránky

b) ne

d) pečeme jen mazance

e) kupujeme

2. Míváte pomlázku kupovanou nebo si ji sami vyrábíte?
a) koupenou

b) vyrobenou

3. Barvíte vajíčka?
a) ano

b) ne

4. Chodíte hodovat?
a) ano

b) ne

5. Poléváte hodovníky po 12. hodině?
a) ano

b) ne

6. Držíte před Velikonocemi půst?
a) ano

b) ne

7. Rozdáváte vajíčka vařená natvrdo?
a) ano

b) ne

8. Chystáte nadílku pro hodovníky?
a) ano

b) ne

9. Pěstujete osení?
a) ano

b) ne

10. Jakou hodovačku nejčastěji používáte?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Řešení sudoku z tohoto čísla:
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