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Velikonoční příběh
Nedělního rána, tři dny poté, co byl Ježíš ukřižován, se ženy vydaly k hrobu s vonnými
mastmi. Chtěly jimi potřít jeho mrtvé tělo. Když přišly ke hrobu, uviděly odvalený
kámen. Velmi se polekaly, protože u hrobu uviděly stát muže v oslnivě bílém
oblečení. Byl to však anděl a řekl jim: „Nebojte se! Vím, že hledáte Ježíše. Není tady.
Vstal z mrtvých! Běžte a řekněte o tom jeho učedníkům. Anděl ještě vzkázal
učedníkům, aby se vydali do Galileje, tam že se setkají s Ježíšem. Ženy se rozběhly
zpět do města a vše učedníkům s radostí pověděly. Učedníci si nejdříve mysleli, že si
ženy vymýšlejí a nechtěli jejich slovům uvěřit. Přesto se nakonec Petr a Jan rozběhli
ke hrobu, aby se na vlastní oči přesvědčili. Jan byl rychlejší, ale do hrobu zatím jen
nakoukl. Až když přiběhl i Petr, vstoupili spolu dovnitř a uviděli, že ženy mluvily
pravdu. Uviděli jen složené plátno a roušku, do nichž bylo zabaleno Ježíšovo mrtvé
tělo.
Petr a Jan se vrátili k ostatním učedníkům a potvrdili jim, že všechno, co jim ráno
ženy řekly, je pravda. Přesto byli učedníci plni strachu. Báli se lidí, kteří Ježíše dali
ukřižovat, aby neublížili i jim. Proto byli schovaní v domě a pro jistotu si i zamkli
dveře. Jistě přemýšleli a povídali si o událostech, které prožili. Když nastal večer,
učedníci se v jednu chvíli velmi polekali. Přestože dveře byly zamčené, stál mezi nimi
Ježíš.
Řekl jim: „Pokoj vám!“ Učedníci si nejdříve mysleli, že je to duch a báli se, ale Ježíš je
přesvědčil, že mezi nimi stojí živý a opravdový. Poté jim vysvětlil, co všechno
znamenají události, které se v posledních dnech staly a, vysvětlil jim, že to vše je
součástí Božího plánu na záchranu všech lidí. Přislíbil jim také jako posilu Ducha
svatého. Potom od nich Ježíš zase odešel. Jeden z apoštolů, Tomáš, mezi nimi v tu
chvíli nebyl. Když se vrátil, učedníci mu o všem vyprávěli. Říkali: „Viděli jsme Pána.“
On jim ale vůbec nevěřil a řekl: „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a
dokud do nich nevložím prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.“ Za týden
byli zase všichni učedníci spolu v místnosti a Ježíš k nim opět vešel zavřenými dveřmi
a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše, aby si sáhl do jeho ran a řekl mu:
„Nepochybuj a věř!“ Tomáš uvěřil a řekl: „Pán můj a Bůh můj!“
Během následujících dnů se Ježíš dále setkával s učedníky. Když uplynulo skoro šest
týdnů, setkal se Ježíš se svými jedenácti učedníky na hoře, kterou jim k setkání určil.
Tam jim řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte do celého světa a
všem lidem přinášejte dobrou zprávu o tom, že každému, kdo se obrátí a ve mne
uvěří, budou odpuštěny jeho viny. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a
učte je vše, co jsem vám přikázal. Poté ho zahalil mrak a učedníci ho již nespatřili.
Ještě předtím, než se jim vzdálil, ujistil je: Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do
konce světa!
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TOM Nivnice
Turistický oddíl mládeže
Nivnice byl založen v pátek
13. dubna 1956. Jeho
zakladatelem byl učitel školy
v Nivnici
Jiří
Stojan
z Uherského
Brodu
se
zakládajícími
členy:
Jan
Kunčík, Josef Veselí, Josef
Plesner, Jaroslav Mahdal,
Josef Hybler, Vojtěch Výmola,
Václav Tomanec a Břetislav
Čaňo. Ze začátku se počet
členů pohyboval okolo 10, ale
postupně se ustálil na 14-16
členů.

ustálila klubovna na školním
hřišti. Od roku 1978 oddíl
každoročně
pořádá
Vandráckou 50. Po odchodu
Jiřího Stojana do důchodu
přebírá vedení oddílu Ing. Jiří
Bršlica, později se do vedení
zapojují Lenka a Ladislav
Miškarovi. Od roku 1994
pracují s dětmi také Ondřej
Miškar-Skipin,
Zdeněk
Gazdík-Tarzan a Jiří MiškarMíša. Od roku 2001 pracuje
s dětmi Jiří Miškar počet
členů je 20-25.

Ze začátku se používal ke
schůzkám zeměpisný kabinet,
klubovny se měnily, až se

V současné době oddíl oslavil
60 let od založení a prošlo jím
už asi 400 členů
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Děláte pravidelně
nějaký sport?

41%
59%

Ano
Ne

Kolik hodin denně
trávíte u
počítače?

48%

Do 1h

52%

Dokážete ,,házet
starosti za
hlavu"?

Více

49%

Ano

51%

Ne

Kolik hodin denně
trávíte u televize?

57%

43%

Do 1h
Více
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Jak se plete tatar?
Na tatar si připravíme: zahradnické nůžky, provázek, nůž a 14-15
vrbových prutů - 1-2 nejdelší na ručku, 8 stejných na samotný tatar
a 5 kratších na košík.
1.
Mezi
srovnané
a
připravené
pruty
ze
zařezané strany vložíme
prut a začneme obmotávat
směrem nahoru.
2. vytáhneme si pruty, které
jsme si vybrali na košík,
vezmeme jeden prut a
přehneme ho přes 2 další a
tak pokračujeme až do
konce, zajistíme, aby se
nám košík nerozpletl.
3. zbylé pruty rozdělíme na
půl a začneme vždy u
posledního
prutu,
ten
přetáhneme přes 2 na
druhé polovině a vrátíme
na začátek tak pokračujeme
až na konec.

Konec zavážeme provázkem.

A máme hotovo. :-)

ČAPROŠ 3/2017

Vypijete
minimálně 2 litry
vody denně?

43%

Ano

57%

Máte rádi
sladkosti?

64%

Ne

Pijete alkoholické
nápoje? Jak často
je konzumujete?
7%
55%

Ano

38%

Ne
Příležitostně

Ano

36%

Ne

Kouříte?

38%
62%

Ano
Ne
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Velikonoční

anketa aneb co vy a Velikonoce?

HOLKY
Jak prožíváte
Velikonoce?

Společně
s rodinou.

Jsem schovaná
v pokoji.

Doma.

Pletete tatary?

ANO

ANO

NE

Máte speciální
zvyk?

NE

NE

NE

Barvíte vajíčka?

ANO

ANO

ANO

Chodím na
obchůzku po
dědině.

Nevím.

Uklidněně.

Pletete tatary?

ANO

NE

ANO

Máte speciální
zvyk?

NE

NE

NE

Barvíte vajíčka?

ANO

ANO

ANO

KLUCI
Jak prožíváte
Velikonoce?
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Historie sportů v Nivnici
Florbal
Nivnický florbal byl založen roku 2002. Pod vedením
Františka Soukeníka. Nejvíc bylo v klubu 25 dětí.
V soutěži jsou teď momentálně jenom starší žáci. I
dnes vede František Soukeník florbal, jenom mu chybí
hráči. Oproti dřívějším rokům je ve florbalu poloviční
účast.

Kytara
Kytarový kroužek DDMUB vede Jakub Smítal z Nivnice.
Do kytary chodí asi kolem 110 žáků. Měli už 2 velké
koncerty, a to v Kulturním domě v UB. Celkem učí asi 5
učitelů v různých obcích např. Nivnice, Uherský Brod,
Březová nebo Korytná. Učí celý týden asi od 13:00 do
18:00. A žáků stále přibývá.

Volejbal
Volejbal se dělí na několik skupin. Především na kluky a
holky, dále na ml. a st. přípravku, ml. a st. žáky,
juniory, ženy a muži. Každou kategorii trénuje jiný
trenér. Trenérů je asi 7 a dětí asi 100. Každá kategorie
je umístněná v okresním nebo v krajském kole. Trénují
v pondělí, ve čtvrtek. Zápasy bývají buď v sobotu, nebo
v neděli.
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ŽIJÍ NIVNIČANÉ ZDRAVĚ?
Naši sedmáci měli zajímavý projekt..zajímalo
je, jak se v naší obci uplatňuje zdravý životní
styl…

1) Dbají na zdravou stravu?
2) Vybírají pečlivě potraviny?
3) Zařazují pravidelně ovoce a zeleninu do svého
jídelníčku?
4) Spí alespoň 8 hodin denně?
5) Vypijí minimálně 2 litry vody denně?
6) Mají rádi sladkosti?
7) Pijí alkoholické nápoje? A jak často?
8) Kouří?
9) Dělají pravidelně nějaký sport?
10) Dokáží „házet starosti za hlavu“?
11) Kolik hodin denně tráví u počítače?
12) Kolik hodin denně tráví u televize?
13) Jak moc používají mobilní telefon?
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ROZKVETLÉ CUPCAKES
SUROVINY:
Cupcakes:

Krém:

180 g změklého másla

3 bílky

170 g krupicového cukru

165 g krupicového cukru

2 vejce

230 g másla

250 g polohrubé mouky

1 lžička vanilkového cukru

10 g vanilkového cukru

1/4 lžičky zelené gelové barvy

1 lžička prášku do pečiva

špetka soli

200 ml podmáslí

POSTUP:
50 minut / jednoduchá příprava / 4 porce / 50 až 100 Kč
Krupicový cukr na cupcakes promícháme s moukou, vanilkovým cukrem a
práškem do pečiva. Přidáme vejce, podmáslí a změklé máslo. Vzniklé těsto
vlijeme do košíčků, kterými jsme si vystlali formu na cupcakes. Pečeme při
180 °C 25 minut.
Krupicový cukr a vanilkový cukr smícháme s bílky. Misku se směsí vložíme
do vodní lázně a mícháme, dokud se cukr zcela nerozpustí. Pozor však, voda
se nesmí vařit!
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Poté z bílků ušleháme pevný sníh. Následně vetřeme s pomocí robota do
sněhu máslo a na závěr přimícháme sůl a barvu
Krémem naplníme zdobicí tuby. Krátkými tahy vytváříme na cupcakes trsy
trávy

Velikonoční aspik
Ingredience: vejce (podle počtu porcí)
želatina
zelenina
tvrdý sýr, šunka
Postup:
1. Vejce omyj a špičatějším koncem dej zpět do plata. V
horní širší části skořápky udělej otvor a obsah vejce vylij.
Takto připrav počet skořápek podle počtu strávníků. Do
prázdných skořápek vlož podle chuti nakrájenou zeleninu,
šunku, tvrdý sýr nakrájený na kostičky.
2. V nádobě rozpusť želatinu a připrav ji podle návodu.
Vlij do naplněných vajec. Nechej ztuhnout a poté vajíčka
oloupej, jako by se jednalo o klasické vejce natvrdo.
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DIY
Pojďte si trochu urychlit čekání na léto tím, že si užijete barvy jara :)
Budete potřebovat: nůžky, lepidlo, různobarevné papíry, tavnou pistoli, desku (popř.
tvrdý papír), pokud budete chtít dozdobit, tak korálky
Postup: 1. Uděláme si šablonu
kytičky, která bude mít 8 lístečků.
(TIP: Kytičky můžou mít různé
velikosti)

4. Až budete mít složené, kytičky
stejné barvy slepíme k sobě tak, že
budou mít k sobě přilepený vždy
jeden lístek. Měla by Vám vzniknout
"3D" kytička.

2. Obkreslíme si každou kytičku na
jeden barevný papír třikrát a
vystřihneme.
5.Dále si vystřihneme písmenka a
nalepíme na desku/papír.

3. Poté složíme kytičku tak, že si
vezmeme dva lístečky, dáme je k
sobě(dovnitř), přilepíme je k sobě a
poté přilepíme ke třetímu lístečku
tak aby nám z kytičky vznikl
"kornout". Toto uděláme se všemi
kytičkami.

6. Kolem písmenek přilepíme kytičky
tak, jak se vám to bude líbit.

TIPY: Ke kytičkám můžete přidat i lístečky. A pro zjemnění můžete přidat do středu
každé kytičky korálek, a pro doplnění korálky nalepte i na volná místa na
desce/papíru.
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Rozhovor s paní učitelkou
Ing. Věrou Kročovou
1. Máte ráda Velikonoce?
Úplně nepatří mezi mé
oblíbené svátky.
2. Chodí k Vám žáci na
šlahačku?
Chodí, ale někdy se stane, že
nebýváme s rodinou doma.
3. Dodržujete nějaké
Velikonoční zvyky? Jaké?
Ano, peču velikonočního
beránka a barvím vajíčka
4. Měla jste ráda Velikonoce,
když jste byla malá?
Ano měla. Asi všechny děti mají rády tento svátek.
6. Zdobíte si velikonočně dům?
Ano, zdobím. Dodává to tu správnou atmosféru
Velikonoc.
7. Dáváte něco koledníkům? A co jim dáváte?
Ano, vždy jim dám buď nějaké dobroty, peníze, nebo
vajíčka.

