Čaproš 3/2016

0

Čaproš 3/2016

VELIKONOCE

V

elikonoce (latinsky pascha –
přechod, přejití) jsou nyní
nejvýznamnějším křesťanským
svátkem,
který
je
oslavou
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu
podle křesťanské víry došlo třetího dne
po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování
se událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti
významného židovského svátku pesach,
který je památkou vysvobození Izraelů
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. U Slovanů a Germánů
splynuly
jejich
lidové
oslavy

s pohanskými slavnostmi jara (pohanský
název Easter), jimiž bylo oslavováno
procitnutí přírody ze zimního svátku,
čímž do jejich lidových oslav přešly
v germánském a slovanském prostoru
mnohé původem pohanské zvyky.
Pravidla pro určení data Velikonoc
stanovil roku 325 První nikajský koncil.
Podle nich připadají velikonoční svátky
na neděli následující po prvním jarním
úplňku. Pokud první jarní úplněk
připadne na neděli, slaví se Velikonoce
až další neděli. Pondělí velikonoční podle
těchto pravidel může připadnout na den
v rozmezí od 23. března do 26. dubna.

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 (viz. str. 7). 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.
Patrik Janča, 8. třída
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DIY Králíček
Pomůcky: bílé papíry, karton, lepidlo, nůžky, mašličku, černý tenký fix, moosgummi
Postup:
1. Z kartonu vystřihneme obrys králíčka a nohy.

2. Všechno obkreslíme na bílý papír a bílý papír nalepíme na karton.

3. Vše „očárečkujeme“ a přilepíme nohy.

4. Nalepíme nos a uši z moosgummi a dokreslíme pusu a oči.

5. Uvážeme mašličku kolem krku a máme hotovo.
Tereza Šimčíková, 8. třída
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Jaké knihy čteš?

Co se ti na ní líbí?
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Velikonoční Vtipy

Velikonoční řidič je viditelně ve veselejší náladě a už ho zastavuje policejní hlídka. K
autu přijde mladá policistka a spustí: „Tak si vystupte, pane řidiči, co ta pomlázka za
volantem?”
„Jé, promiňte, slečno,” usmál se řidič, „já nevěděl, že chcete taky vyšupat...”
Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska náhodou Velikonoce?”
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?”
„No, že jsem si vykoledoval pětku...”
Dvě malé myšky na velikonoce ohlodávají sochu našeho bývalého prezidenta a prozpěvují
si: "Hlody, hlody do Svobody...“
O Velikonocích u Doležalových: “Rychle, pojď se podívat, mámo. Je tu synek toho
zazobaného podnikatele z vedlejšího vchodu. Má s sebou samošlehací pomlázku a venku
náklaďák s kontejnerem a velkou rukou na nadílku!"
„Tak už nevím, čím bych ještě udělala manželovi na Velikonoce radost," svěřuje se jedna
přítelkyně druhé. “A co kdybys mu zkusila utéct?"
Tomáš Hladiš, Ondřej Bartoš, Patrik Janča, 8. třída
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Diy Kuřátko
Pomůcky: černý fix, libovolná látka, moosgummi

1. Nakreslíme si slepičku na moosgummi a vystřihneme.

2. Z látky si vystřihneme křídlo a nalepíme.

3. Přilepíme zobáček a hřebínek.

4. Doděláme oči a máme hotovo.

Tereza Šimčíková, 8. třída
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Velikonoční Beránek
Ingredience:
Moučkový cukr
Vejce
Žloutek
Citronová šťáva
Vanilkový cukr
Hrubá mouka
Bílek

200 g
2 ks
5 ks
lžička
300 g
5 ks

Na vymazání formy:
Máslo
Hrubá mouka

30 g
30 g

Postup přípravy:
Cukr, celá vejce, žloutky a vanilkový cukr třeme do pěny asi 30 minut. Potom přidáme
citronovou šťávu, tuhý sníh ušlehaný z bílků, mouku a zlehka promícháme. Formu na
beránka vymažeme máslem a vysypeme moukou, rozetřeme do ní těsto a v středně vyhřáté
troubě upečeme do růžova asi 45 minut. Upečeného beránka opatrně vyklopíme a podle
zvyklosti ozdobíme.
Zdroj: www.recepty.cz
Pavlína Adamcová, 8. třída

Na anketě ze strany 3 pracovali Eva Smetanová, Tereza Šimčíková, Pavlína Adamcová
(8.třída), Jan Charvát (7.třída), Štěpánka Pechová (6.třída), Prokop Škrabálek, Tereza Trtková,
Michaela Fojtíková, Michaela Kadlčková, Gabriela Kadlčková, Anna Skybová, Kamila
Macíčková (5.A), Vojtěch Straňák, Radim Zálešák (5.B).
Sazba: Martin Štecher, 8. třída
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Pomlázka
Pomlázka je jedním ze symbolů svátků jara,

"Pomlázkou" je přeneseně nazývána i sama

dnes Velikonoc. Jde o spletený svazek proutků,

koleda, "výslužka" za vyšlehání: Zpravidla to

který

ozdoben

bývají malovaná velikonoční vejce, ale také

barevnými pentlemi. Je to nástroj, se kterým

pentle na pomlázku, dále dětem sladkosti a

chlapci

na

pánům panáčky alkoholu. Pomlázka a vůbec

"mrskaný pondělek" nebo dyngus, "chodí na

šlehání býval krajový zvyk: V jiných krajích měli

koledu" a osobně symbolicky šlehají pozadí

s pomlázkou spojeny jiné zvyky, anebo

zvolených děvčat z okolí a i vůbec všech žen na

dokonce i koledovali úplně bez pomlázky,

potkání. Ke šlehání se používá pomlázka z

červená vajíčka.

proutí

bývá

na

tenčím

na Velikonoční

nebo

čerstvých

konci

pondělí,

rašících

též

výhonků

listnatých dřevin, typicky měkkých vrbových.
Patrik Janča, 8. třída

Při šlehání se recitují nebo zpívají koledy.
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DIY králíčci za sebou
Pomůcky: barevné papíry, kuličky, nůžky, provázek/mašlička, moosgummi
Postup:
1. Uděláme si na obyčejný papír obrys králíčka, vystřihneme a obkreslíme na všechny vybrané papíry.

2. vystřihneme.

3. Nalepíme tavnou pistolí kuličky, přilepíme králíčky taktéž tavnou pistolí na provázek a máme
hotovo!
Tereza Šimčíková, 8. třída
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