ŠKOLNÍ ČASOPIS

KAŇKA

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
JARO/LÉTO
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTELEC U HOLEŠOVA

1

OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE ČASOPISU

3

SLOVO PANÍ ŘEDITELKY

4

JARNÍ PRÁCE NA ZAHRADĚ

5

ŠKOLNÍ AKCE

7

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽI

18

ŠKOLNÍ VÝLETY

21

PRANOSTIKY

31

TOP RECEPTY

32

NAŠE TRADICE

34

REDAKCE A PODĚKOVÁNÍ

41

2

Vážení žáci, učitelé a čtenáři našeho časopisu,
je to tady! Nastává to, co máme asi ze všeho nejraději – letní
prázdniny. I když je pravdou, že tento školní rok jsme si doma pobyli
o trochu déle, prázdniny jsme neměli. Jak všichni ví, probíhala
distanční výuka a my jsme se vzdělávali doma. Ne pro všechny to bylo
zrovna ideální a ne pro všechny to byla zábava. Někdy nám to dalo
zabrat, byla to pořádná fuška, ale zvládli jsme to. Dokonce i kroužek
Kaňky probíhal online, a tak jsme si pro Vás, milí čtenáři, mohli
nachystat alespoň pár článků.
Ještě předtím, než se plnou parou vpřed vrhnete na prázdniny,
ohlédněte se s námi zpět za školním rokem a mrkněte, co se ve škole
v 2. druhém pololetí událo. Najdete zde příspěvky o aktivitách, které
proběhly ve škole i mimo ni. Můžete si také přečíst zajímavosti
o zahradničení, našich tradicích apod. Tak neváhejte a čtěte!
Naše parta Kaňky Vám přeje krásné slunečné prázdniny, ať se
vlečou a ubíhají velmi pomalu, ale zároveň Vám přejeme zažít co
nejvíce zážitků a dobrodružství s vašimi kamarády a rodinami.
Opatrujte se a dávejte na sebe pozor! Protože v září – nástup zase
do školy! Hola hola, škola volá! 😊
Redakce časopisu Kaňka
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SLOVO PANÍ ŘEDITELKY

Milí žáci,
máme za sebou neobvyklý školní rok, který jste z větší části
strávili výukou z domu. Ve škole jste sotva pár týdnů a stránky
v kalendáři i počasí venku nám připomínají, že je léto a prázdniny že
jsou za dveřmi. Tyto prázdniny si budete asi více vážit společných
chvil se svými kamarády nebo s rodinou na dovolené. Sportujte,
hýbejte, čtěte si a třeba i lenošte. To všechno k prázdninám patří.
Hlavně si odpočiňte, naberte síly, protože než se nadějete, bude tu
středa 1. září….A to bude znamenat co? Že jdeme „na to“! :)
Přeji vám hezké, prosluněné léto!

Mgr. Jana Možíšová
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JARNÍ PRÁCE NA ZAHRADĚ
Březen a duben je období, kdy vysazujeme stromy a keře,
sázíme bylinky i květiny, hnojíme nebo chystáme a čistíme jezírko,
ale hlavně upravujeme po zimě. Jak probudit zahradu?
Úprava trávníku
Trávník po zimě důkladně vyčistíme od listí, úlomků větviček
a odumřelé suché trávy. Trávník sekáme poprvé, když v zahradě
rozkvétá zlatý déšť. Plochu provzdušníme vertikutačními hráběmi
nebo speciálním vertikutátorem, tak se z trávníku odstraní všechny
zbytky spolu s mechem, zkypří se půdní povrch a výrazně se posílí
růst odnožujících druhů trav.
Ořezávání okrasných keřů
Téměř všechny okrasné keře kvetoucí v létě zakládají pupeny
na výhonech, které vyrostly během jara. Toho dosáhneme jen řezem
začátkem dubna – všechny loňské výhonky zkrátíme na dva pupeny.
Na jaře je dobré takto zřezat např. třezalku, tavolníky,
ořechokřídlec, vřes a mrazuvzdorné fuchsie. Ze stálezelených dřevin
odstraníme poškozené a suché listy. Necháme jen nejsilnější
jednoleté výhony, velmi slabé a namrzlé odstraníme celé. Po odkvětu
zřežeme i zlatý déšť.
Nové květiny a nové záhony
V jarním období si můžeme založit trvalkový záhon. Půdu
prokypříme do hloubky, odstraníme plevel, přidáme kompost
a hnojivo. Potom ji vyrovnáme a na zkoušku rozmístíme květináče
s trvalkami na jejich budoucí místa. Vysázíme alespoň tři kusy
z jednoho druhu trvalek, z těch vzrostlejších postačí jedna rostlina.
Do trvalkového záhonu můžeme zakomponovat i růže nebo
okrasné keře kvetoucí v létě. Později na jaře můžeme vysadit okrasné
trávy, kapraďorosty a předpěstované kvetoucí dvouleté rostliny
(macešky, pomněnky, sedmikrásky).
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Práce s jezírkem
Jezírko a jeho okolí vyčistíme od odumřelých a zahnívajících
rostlinných zbytků a zimního odpadu. Rozrostlé vodní rostliny
protřídíme, případně rozdělíme. Brzy na jaře můžeme osadit břehy
rostlinami. Po výsadbě napustíme čistou vodu do jezírka.
Výsadba zeleniny
V březnu můžeme začít sázet některé druhy zeleniny
k takzvanému rychlení ve skleníku, jde například o salát, kedlubny či
ředkvičky.
Na záhonu můžeme vysévat jarní cibulky, špenát nebo
kořenovou zeleninu, jako je petržel či mrkev. Vysazujeme také
česnek a cibuli sazečku. Koncem března, pokud je příznivé počasí,
můžeme na záhonech začít s otuženou zeleninou. Co že to ta otužená
zelenina vlastně je? To jsou sazenice připravené v chladnější
místnosti na venkovní výsadbu, konkrétně třeba kedlubny a salát.
Výsevy přikryjeme netkanou textilií.
Sabina Chovancová, VII. třída
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ŠKOLNÍ AKCE
V naší škole probíhá spousta akcí. My jsme pro vás vybrali ty
nejzajímavější, něco o nich napsali a připojili pár fotografií. Posuďte
sami, zda se akce vydařily.
Jarní skřítci
Jarní skřítci byl dobrovolný tvořivý jarní úkol, který byl
nabídnut všem žákům, které učí paní učitelka Miluše Václavková. Žáci
mohli vymodelovat nebo nakreslit svého skřítka domácího,
zahradního, dílenského apod. a ukázat, jak jsou šikovní. Do konce
března přišlo paní učitelce 10 krásných výtvorů. Nejaktivnější byli
čtvrťáčci, ale zapojil se dokonce i jeden šesťák! Paní učitelka tuto
aktivitu shrnula: „Kromě toho, že skřítci jsou důkazem, že si i dneska
děti umí hrát jinak než jen na počítači, mě moc potěšilo, že do tvoření
mnozí také vtáhli své rodiče a prarodiče.“
Matyáš Masný, VII. třída
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Čarodějnická stezka
V pátek 30.4. 2021 byla připravena pro děti a jejich rodiče
Čarodějnická stezka. Probíhala od 13.00 do 19.00 hod. Po vyznačené
trase barevnými fáborky, která vedla cestou od školy přes Lipiny, ke
studánce a zpět do školy, byly připraveny zábavné a také poučné
úkoly. Děti měly splněním úkolů pomoct čarodějnici Helze proměnit
se v krásnou princeznu. To se samozřejmě povedlo a přeměněná
princezna děti odměnila drobnými dárky.
Akce, kterou připravily paní učitelky a asistentky prvního
stupně a paní vychovatelka školní družiny, se zúčastnilo asi 70 dětí.
Podle reakcí dětí, které absolvovaly stezku, se akce velmi líbila.
Hojná účast na akci byla určitě i díky krásnému jarnímu počasí.
Blanka Přikrylová, VII. třída
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Beseda se spisovatelkou
V pátek 14. května nám paní učitelka Renata Sékalová zařídila
on-line besedu se spisovatelkou Klárou Smolíkovou. Bylo zajímavé
a zábavné se dozvědět, jakým způsobem dělá knihy. Taky jsme se
spisovatelkou rozebrali ukázky z její knihy Jan Amos Komenský
v komiksu. Dostali jsme pracovní listy, které jsme v průběhu hodiny
společně vypracovávali. Její nejznámější kniha, kterou můžete znát
z pohádek, se nazývá Vynálezce Alva. Beseda byla velmi hezká,
příjemná a zábavná. Bylo by fajn, kdybychom si to někdy opět
zopakovali.
Kateřina Diakova, VII. třída
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Sázení ředkviček aneb pracovní činnosti
Na naší škole se v pracovních činnostech pracuje i na školním
pozemku. Aby byli žáci co nejvíce na čerstvém vzduchu, paní učitelka
Šišková se rozhodla, že s žáky 4. třídy zasadí ředkvičky. V průběhu
praktických činností je pravidelně chodili zalévat, a také okopávali
jahody. No a potom si mohli společně vychutnat chuť „školních“
ředkviček a jahůdek. Žáci pracovali pilně a paní učitelka by je tímto
chtěla pochválit.
Karolína Machýčková, VII. třída
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Čtení žáků během distanční výuky
Předčítání žákům při distanční výuce probíhalo na prvním
stupni a částečně i na stupni druhém. V průběhu asi 14 dní se koncem
března začalo číst žákům přes TEAMS. Čtení probíhalo v 7 hodin
večer. Na prvním stupni se četla kniha Žofka ředitelkou ZOO od
Miloše Macourka. Každý večer četla 2 kapitoly z této knihy jedna
paní učitelka, vychovatelka nebo asistentka.
Na druhém stupni probíhalo čtení v 8. třídě. Když bylo venku
nevlídné počasí a byla vhodná atmosféra pro strašidelný večer,
několik těchto večerů předčítala osmákům paní učitelka Petra
Pospíšilíková. Žákům se předčítaly strašidelné povídky z knihy Zuby
nehty, 19+1 hrůzostrašná povídka. Žáci společně s paní učitelkou
zkoušeli odhadnout, jak příběh dopadne, ale málokdy se trefili. Podle
ohlasů se čtení žákům líbilo.
Jiří Kaďorek, VII. třída
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Slovenský den
Dne 26. května se ve školní družině konal Slovenský den pro
asi 15 dětí, které navštěvují školní družinu. Paní vychovatelka Elen
Pospíšilíková žákům pustila slovenskou pohádku Kubko a Maťko. Hráli
se různé hry a soutěže. Na tabuli měli například napsané pojmy
o Slovensku jako jsou řeky, hory, města a měli doplnit jejich názvy.
Potom žáci dostali kartičky s českými a slovenskými slovy a ty k sobě
museli přiřadit, nebo měli křížovku, ve které museli uhádnout překlad
či výslovnost slovenských slov.
Dále se promítala prezentace s informacemi o Slovensku.
Také měli ochutnávku slovenských jídel, na kterých si žáci opravdu
pochutnali. Na závěr si společně poslechli několik slovenských
písní. Slovenský den v družině si všichni s radostí užili.
Blanka Přikrylová a Sabina Chovancová, VII. třída
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Kraslicovník
Paní vychovatelka Lenka Kotolanová a asistentka Dagmar
Páníková v době distanční výuky přišly s krásným nápadem vytvořit
na Velikonoce školní „kraslicovník“. Kraslicovník byl umístěn před
školou u hlavního vchodu. Kdo z žáků chtěl, mohl zavěsit své
malované vajíčko, kraslici, na tento stromek. Kraslice přinesli žáci
napříč třídami, a tak se kraslicovník pyšnil krásnými ozdobami.
Akce měla velmi pozitivní ohlasy a líbila se také občanům Kostelce
u Holešova.
Natálie Zapletalová, VII. třída
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Den dětí
Dne 1. června se uskutečnil Den dětí pro všechny žáky
Základní školy v Kostelci u Holešova. Každá třída měla svůj program.
Devátá třída si připravila pro žáky nejnižších ročníků prvního stupně
pohádkový les. Deváťáci se tak přestrojili za skřítky, víly, vodníka,
objevili se tam i Pat a Mat apod. Malí žáčci plnili nejrůznější úkoly
a na závěr je čekala sladká odměna.
Další třídy Den dětí trávily v přírodě. Šestá třída si například
vyšlápla na Karlovice. Tam probíhal třídní turnaj ve vybíjené. My, žáci
7. a 8. třídy, jsme se do lesa vydali hledat číselné kódy, neboli indicie,
které jsme v cíli pomocí tabulky s písmeny převedli na slova a věty.
Za vyluštění tajného kódu jsme od našich paní učitelek dostali
sladkou odměnu.
Matyáš Masný, Blanka Přikrylová, VII. třída

14

15

Exkurze do Moravského krasu
Na začátku června jsme my, žáci deváté třídy, navštívili
Moravský kras. Také se k nám připojila třetí třída, ale program jsme
měli rozlišný. My starší jsme se v první části programu učili vázat
uzly a dozvěděli se plno informací o vzniku jeskyní. V druhé části
jsme šli do jeskyně Koňská jáma. Pro některé to bylo psychicky
i fyzicky náročné, ale naopak ostatní si to velmi užívali. Lezli a plazili
jsme se úzkými prostorami, slaňovali a potom jsme lezli nazpět.
I když jsme byli celí špinaví, tak jsme si jeskyně užili. Na zpáteční
cestě jsme se zastavili u propasti Macocha. Celým programem nás
provedli zkušení jeskyňáři a díky nim na tento výlet budeme dlouho
vzpomínat.
Anna Marková, Kamila Uhlířová, IX. třída
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ÚSPĚCHY V SOUTĚŽI
Naše škola se účastní různých soutěží. V tomto školním roce
jich bylo hodně zrušeno, ale hasiči soutěž vyhlásili. Jak uspěli žáci
naší školy? Můžete se přesvědčit sami.
Požární ochrana očima dětí a mládeže
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo nový ročník
výtvarné a literární soutěže. Soutěž nese název Požární ochrana
očima dětí a mládeže a probíhala během měsíce března. Žáci naší
školy, napříč prvním i druhým stupněm, se do soutěže zapojili v době
distanční výuky. Vytvořili velmi pěkné práce v oblasti výtvarné
i literární. Dokazuje to i fakt, že se práce našich žáků umístily na
předních příčkách okresního a krajského kola. Největší úspěch
získala žačka VI. třídy, Martina Matyášová, která se dostala se svou
básní až do republikového kola. Šikovným žákům blahopřejeme.
Filip Žárský, VII. třída
Ukázky prací ze soutěže:

Eliška Bartíková, VI. třída
Základní škola Kostelec u Holešova
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Šikovní hasiči
Hasiče má každý rád,
hasí, když je venku chlad.
Hasí i ve velkém horku,
na skládkách i na pahorku.
Hasí lesy, hasí domy,
hasí i veliké stromy.
Jejich částí výstroje jsou dýchací přístroje.
Uniformy, ty jim sluší,
jsou v nich celkem pěkní hoši.
O svá auta, o ta dbají,
každý den je umývají.
Mají velmi těžkou práci,
požáry se nevyplácí.
Jsou to lidé jako ty,
zachraňují životy!
Martina Matyášová, VI. třída
Základní škola Kostelec u Holešova
Literární práce, která se dostala do republikového kola.
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Hořící dub
Když jsem šel z hub,
hořel tam dub.
Zavolal jsem hasiče,
donesli i nosiče.
Já jim říkám, co to je.
Oni na to jé, jé, jé.
Vytáhli pak hadice,
přilby, boty, proudnice.
To je zmatek, to je hrůza,
Oheň mizí jako múza.
Už je po všem,
Oheň pryč!
Na houby už „nepudu“,
učiti se já budu.
To je moje básnička,
no, ač je tak kratičká.

Alžběta Šimková, VI. třída
Základní škola Kostelec u Holešova
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ŠKOLNÍ VÝLETY
Jistě se vždy všichni těšíte na závěr školního roku, s nímž jsou
spojeny i třídní školní výlety. Pojďte se podívat, kde se v červnu
vydaly všechny třídy naší školy.
Výlet III. a IX. třídy na zámek Lysice a Mohylu míru
V polovině června jsme spolu s třetí třídou jeli na výlet do
Lysic. Navštívili jsme zde zámek i nádherné zahrady, které k němu
patří. Díky skvělým průvodcům jsme se dověděli spoustu zajímavostí
o historii zámku a jeho okolí. Na cestě zpátky jsme zastavili u Mohyly
míru a připomněli si bitvu Tří císařů. Výlet se nám moc líbil
a doporučujeme všem zámek Lysice taky navštívit.
Anna Tkadlčíková, IX. třída

21

22

Turistický výlet VII. třídy z Tesáku na Hostýn a do Bystřice
Dne 15.6.2021 se naše parta sedmáků vydala s paní ředitelkou
a naší paní učitelkou třídní na školní výlet, lépe řečeno výšlap. Trasa
vedla z Tesáku přes Skalný na Svatý Hostýn a odtud do Bystřice pod
Hostýnem. Už od začátku cesty jsme si užili spoustu legrace, všichni
byli sice unavení ale vysmátí. A ty výhledy, které nás ke konci cesty
čekaly, byly přenádherné. Ještě aby ne, když nám tak dobře vyšlo
počasí. Na Svatém Hostýně jsme si udělali pár fotek a poté měli
hodinu sami pro sebe. Každý se mohl jít podívat, kam chtěl. Některá
parta vyšla k rozhledně a některá si třeba prošla i kousek křížové
cesty, která je krásná. Nakoupili jsme si pár věcí, sedli si, odpočinuli,
jak je naším dobrým zvykem, pokecali a mohli jít zpět na místo srazu.
Hostýn je krásný, a i když spousta z nás už na Hostýně byla,
stejně pokaždé překvapí. V nohách máme něco přes 12 km, a to je co
říct, protože tohle každý den jen tak nenachodíme. Bylo super na
jeden den opustit budovu školy a užít si s paními učitelkami a lidmi
ze třídy den plný zábavy a smíchu. Myslím, že jsme si dnešní den
všichni užili a doufám, že to zase někdy zopakujeme. Děkujeme za
užitý výlet!
Sabina Chovancová, VII.třída
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Výlet VI. a VIII. třídy do jeskyní a na hrad Helfštýn

Dne 16. 6. 2021 se 6. a 8. třída vypravili na výlet do jeskyní
a na hrad. Ráno v 7:30 vyjeli zájezdovým autobusem do Teplic nad
Bečvou do Zbrašovských jeskyní, kde měli asi hodinovou prohlídku
celé jeskyně. Dozvěděli se tam spoustu věcí o jeskyních a o dalších
věcech s nimi spojených. Jeskyně se všem moc líbily, sice uvnitř bylo
chladno, ale třídy si to užily. Z Teplic nad Bečvou jeli žáci přímo do
Týna nad Bečvou, kde šli na hrad Helfštýn. Tam měli zařízenou
prohlídku s průvodcem. Vyšlo jim krásné, ale horké počasí. Hrad se
opět všem líbil a nazpět přijeli všichni nadšení. Jako učitelský
doprovod byla paní učitelka Petra Pospíšilíková a Renata Rajnochová.
Blanka Přikrylová, VII. třída
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Výlet IV. a V. třídy do Archeoskanzenu v Modré
Žáci 4. a 5. třídy vyjeli na výlet s paními učitelkami Zinou
Belliovou, Evou Doleželíkovou, asistentkami Ivetou Cimbálníkovou
a Yvetou Levinskou. Vpravili se do Arecheoskanzenu v Modré. Zde si
procházeli středověké domečky, o kterých se dozvěděli zajímavé
informace a podívali se na hlásnou věž. Také navštívili Živou vodu, kde
byla největší ryba v ČR, která nese název Vyza. Žáci měli velmi
dobrého průvodce. Například jim vyprávěl, že kluci tehdy museli mít
dlouhé vlasy, aby je vojáci nepoznali, že jsou kluci, protože se holky
nezabíjeli. Výlet byl velice pěkný a žáci si ho užili.
Jiří Kaďorek, VII. třída
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Výlet I. a II. třídy do ZOO Lešná
Dne 17. 6. proběhl výlet 1.

a 2. třídy. Hned ráno vyjeli

objednaným zájezdovým autobusem směrem na Zlín na Lešnou. Bylo
hodně horko, ale i tak si děti den moc užily. Největším zážitkem pro
děti bylo, že si mohly pohladit rejnoky. Hodně se těšily na nově
narozené slůně, které bylo bohužel zavřené. Také je velmi uchvátilo,
když mohly sledovat červenou pandu, medvěda, tygry nebo žirafy. Po
náročném výletě si všichni pochutnali na zmrzlině nebo hranolkách.
Dětem se výlet moc líbil.
Matyáš Masný, VII. třída
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PRANOSTIKY
V minulém dílu našeho školního časopisu jsme vysvětlili, co
jsou to pranostiky. Pamatujete si jejich charakteristiku? Máme pro
vás další výběr pranostik, které se týkají jara a léta. Myslíte, že se
některé letos opravdu vyplní?
Jarní a letní pranostiky
Časné jaro – mnoho vody, jarní deště – mnoho škody.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj – ve stodole ráj.
Málo trávy na louce, málo peněz v tobolce.
Špačkové přináší zprávu o jaru, vlaštovky jaro a teplé dny.
Březen – za kamna vlezem. Duben – ještě tam budem.
Březnové slunce má krátké ruce a dlouhý kabát.
Teplé deště v dubnu – teplé dny v říjnu.
Na Filipa a Jakuba, koníček trávy naškubá.
Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži.
Svatá Žofie pole často zalije.
Déšť na Víta – špatný budou žita.
Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
V srpnu, když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
Bartoloměj svatý – odpoledne krátí.
Když dne ubývá, horka přibývá.
Sabina Chovancová, VII. třída
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NAŠE TOP RECEPTY
Blanka si pro vás připravila dva zaručené recepty, které
můžete vyzkoušet. První je něco dobrého na mlsání a druhý recept je
výborný pro letní osvěžení. Neváhejte a vyzkoušejte. Přejeme dobrou
chuť!
Nepečený piškotový dort s jahodami
SUROVINY
3 ks tvarohu (750 g)
smetana ke šlehání 500 ml
vanilkový cukr 2 ks
moučkový cukr 4 lžíce (podle chuti)
piškoty 1 balení (cca 240 g)
káva 1 hrnek
jahody 500 g
POSTUP
Do velké mísy dejte tvarohy, smetanu a cukry podle chuti. Šlehačem
prošlehejte.
Piškoty jeden po druhém namáčejte v uvařené kávě a vedle sebe je
skládejte do dortové formy.
Na piškoty dejte vrstvu tvarohové směsi a na ni na plátky nakrájené
jahody. Vše opakujte – piškoty, tvaroh, jahody.
Na noc dejte dort zatuhnout do lednice.
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Rebarborový sirup
SUROVINY
rebarbora 1 kg
voda 750 ml
třtinový cukr 500 g
šťáva ze dvou citronů
POSTUP
Omytou rebarboru, nemusíte ji ani loupat, nakrájejte na kousky.
Podlijte ji vodou, přidejte šťávu z citronu a rozvařte na kaši. Trvá to
pár minut.
Kaši pak prolisujte přes jemné sítko, přidejte cukr a krátce povařte.
Vychladlý sirup nalijte do lahve a dejte do lednice. Pak už jen
vychutnat :)

Blanka Přikrylová, VII. třída
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NAŠE TRADICE
Podle dokumentárního seriálového cyklu České televize jsme
vám zpracovali zajímavosti některých našich tradic. Doufáme, že se
dozvíte něco nového, stejně jako my. 😊

Tři králové
Tři králové, dříve mudrcové, Kašpar, Melichar a Baltazar
přicházeli z východu. Podle jedné z teorií byli astrologové a kněží
a do Jeruzaléma přišli ze dvora perského panovníka. Svátek Tří králů
se také nazývá jako Zjevení páně a má svůj původ ve východním
křesťanství.
Podle pověsti měli tři králové Ježíškovi donést jako dary
kadidlo, zlato a myrhu. Zlato odkazovalo na královskou důstojnost,
kadidlo na božskou podstatu a myrha připomíná bolestnou oběť za
spásu lidstva. Písmena tří králů K-M-B nemusí být zkratkou jmen tří
králů, ale velmi pravděpodobně se totiž jedná o počáteční písmena
latinské věty Kristus Mancionem Benediktat, neboli Kristus žehnej
tomuto domu.
Po třech králích nastává pro křesťany období klidu do
masopustu a potom drží do Velikonoc 40 dní půst. Na Tři krále je
většinou zvykem odstrojit všechny vánoční dekorace včetně
vánočního stromečku.
Masky tří králů byly vždycky jednoduché a na tom se nic
nezměnilo. Oblek tří králů se skládá z papírové koruny, vousů
z koudele nebo vaty a místo roucha dlouhá bílá košile přepásaná
provazem, červeným šátkem nebo stuhou, uhlím jsou začerněné
tváře třetího krále. Koledníci přicházejí ke dveřím a zpívají: „My tři
králové jdeme k vám..”, připomínají tak okamžik zjevení Boha v osobě
Ježíše Krista. Tří králová svěcená křída měla magický význam,
používala se totiž jako léčebný prostředek. Dříve se při obchůzkách
nejen zpívalo, ale také se sehrávala menší představení, například
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v předsíni. Tří králová sbírka slouží hlavně na pomoc potřebným
a dnes se jí účastní nad 10 000 malých koledníků.
S. Chovancová, B. Přikrylová, N. Zapletalová, VII. třída
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Hromnice
Hromnice, Hromničky, jsou pojmenovány podle plamene.
Plamen provází snad každý svátek a obřad, ale jeden svátek je přece
jen se svíčkami spojen více, a to právě Hromnice. U nás se slaví
Hromnice 2. února, často je pojíme s pranostikou – Na Hromnice
o hodinu více.
Svíčky prosvětlují lidem život už 3000 let. Ve středověké
Evropě k jejich výrobě využívali ovčí tuk. Svíčky sice hořely, ale
zapáchaly. Výroba svíček dnes začíná od knotu, který namáčíme do
horkého vosku, vytáhneme, až zchladne, opět ponoříme do vosku
a celý proces několikrát opakujeme. Takovým svíčkám se říká
“máčenky”. Aby se z obyčejné svíčky stala hromnička, musí se
nechat posvětit při křesťanské mši v kostele. Poté se říká, že
takzvaná hromnička chrání buď před bouřkami a ďáblem nebo před
zlými nemocemi. Světlo zapálené hromničky doprovází umírajícího na
věčnost.
Oslavy začátku února byly důležité pro naše předky dávno
před křesťanstvím. Keltové slavili už zhruba 400 let př.n.l. kolem
prvního února svátek zvaný Imbolc, dalo by se říci předchůdce
Hromnic. Světlo ohně mělo pro naše prapředky magickou a očistnou
moc, spálilo vše staré a nečisté a osvítilo temnotu.
Nejstarší záznamy o Hromničné slavnosti v Čechách jsou od
Tomáše ze Štítného. Na Hromnice se nesmí klít, mluvit nevážně. Také
se nesmělo šít, lidé totiž věřili, že by jehly mohly přitáhnout blesk.
S. Chovancová, B. Přikrylová, N. Zapletalová, VII. třída
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Masopust
Masopust se u nás slaví více jak 800 let. Název masopust
klame, protože na masopustních oslavách maso nechybí. Pořádný
zimní půst ale koncem masopustu vlastně začíná. O masopustu se
zabíjelo na tučný čtvrtek, čtvrteční zabíjačka byla přípravou na ty
nejdivočejší oslavy, které vrcholily o 5 dní později na masopustní
úterý. Tradovalo se, že o tučném čtvrtku by lidé měli jíst a pít co
nejvíce, aby byli celý rok při síle. V bohatších domácnostech si
v tento den pochutnávali na tradiční vepřové pečeni s knedlíkem
a zelím, které zapili dobrým vychlazeným pivem.
Masopustu se někde říká fašank. Například v Itálii se mu říká
karneval, což znamená „ahoj maso“. Pekaři bývají o masopustním
veselí na nohou dříve než ve všední dny. Musejí uspokojit
chutě návštěvníků masopustního
jarmarku.
Typické masopustní
pečivo je bělejší, nadýchanější a sladší. Bílé sladké pečivo různých
tvarů a chutí je tradiční masopustní pochoutkou v celé Evropě.
U nás už od středověku smažíme koblížky plněné povidly nebo
mákem, ale typická náplň byla vždy meruňková marmeláda. Kobliha je
u nás unikátem, protože je to jediné sladké pečivo, které nepečeme,
ale smažíme. A proč zrovna kobliha? Protože našim předkům
připomínala dozlatova upečená kobliha v únoru tak málo vídané
Slunce.
Masopust dříve trval od čtvrtka do úterý. Každý den oslavy
začínaly v brzkých ranních hodinách např. přípravami smažení koblih,
zabíjačkou nebo převlékáním se za maškary. Nejvíce práce dá maska
zvaná Slaměný. K její výrobě jsou potřeba dlouhá stébla ručně
sekaného obilí, masku lze vyrábět už v září nebo říjnu. Maska
Strakatý by na sobě měla mít tolik barevných fleků, kolik je dnů
v roce, aby symbolizovala šťastný rok. Masky tedy původně měly
význam nejen zábavný ale i magický. Masopustní oslavy jsou po staletí
nejvíce udržovaným zvykem. Dříve se místo Masopustu slavil
slunovrat. Koncem Masopustu a popeleční středou začal
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předvelikonoční 40denní půst, a to půst nejen od masa ale i od
světských radovánek.
S. Chovancová, B. Přikrylová, N. Zapletalová, VII. třída
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Velikonoce
Velikonoce jsou nejdůležitějším svátkem roku pro křesťany.
Oslavuje se mučednická smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Někdy
bývají blíže k jaru, někdy blíže k zimě. Velikonoce nejsou svátky jen
pár dní. Po masopustu následuje popeleční středa a pak 40 dní půstu,
během nich nás čeká 6 postních nedělí.
Na období Velikonoc připadá jeden z nejstarších svátků
vůbec, a to židovský pesach. Tím se připomíná útěk z egyptského
zajetí. Mše na popeleční středu má symbolický význam, přichází totiž
čas pokání a přiznání vlastních hříchů.
Od slova Veliká noc se také odvíjí slovo Velikonoce. Tímto
slovem tento název totiž vznikl. A proč popeleční středa? Popel
symbolizuje poznání hříchu, lítost, ale také ochotu změnit se
k lepšímu. Popelce očišťují věřící a připomínají jim pomíjivost života.
Posvěcený popel se používal v magii. Věřilo se, že bude lepší úroda.
Doma se nesmělo nic moc dělat, protože by mohlo dojít k neštěstí.
Od popeleční středy až do konce půstu se nesměly dělat zábavy,
člověk se měl prostě očistit, aby vnímal duchovní význam Velikonoc.
Černá neděle, první ze 6 postních nedělí, tradičně se nosili
černé šaty. Věřící si tento den připomínají křest Ježíše v řece
Jordán. Lidé si všímali zvířat, která se objevila jako první a vnímali
je jako příchod jara. Zvířata byla nejdůležitějšími obyvateli
hospodářství. Další nedělí je sazometná nebo také pražná, v tento
den se čistily a vymetaly komíny, ale musel se pořádně vysmýčit celý
dům. V období půstu se nesmělo jíst maso. Kýchavá neděle je třetí
a své jméno dostala pravděpodobně podle moru, který zachvátil Řím
v 6. století. V tento den se říkaly pověry, např. kolikrát si v tento den
někdo kýchne, tolika let se dožije. Družebná, neboli růžová neděle,
byla v pořadí čtvrtá ze 6 postních. Říká se jí tak nejspíše podle
patrného zvyku, kdy se při jarních slavnostech na oltáře pokládaly
první lístky jarních květin. Družebná se jí říkalo i kvůli tomu, že když
se chtěl po Velikonocích někdo oženit, musel chodit na tuto neděli
s takzvanou družbou žádat o ruku. Pátou nedělí je smrtná neděle. Lidé
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se loučí se zimou, kterou symbolizuje smrtka neboli Morana. Lidé ji
buď utopí, anebo spálí. Každá pověst ale říká něco jiného, podle jedné
pověsti byla Morana bohyní zimy a smrti a podle druhé pověsti zase
bohyní odpočinku, takže nic není jasné. Poslední z postních nedělí je
takzvaná květná neděle, připomíná slavný vjezd Ježíše do
Jeruzaléma a zároveň se při bohoslužbách předčítá zpráva o umučení
Ježíše Krista tzv. Pašije. Název svátku je odvozen od květů, jimiž
bývají kostely vyzdobeny a které mají připomínat palmové větve,
kterými lid vítal Ježíše. V našich zemích se k tomuto účelu užívají
tzv. kočičky, tedy vrbové větvičky s částečně rozvitými pupeny.
Na Velikonoční pondělí chodí na koledu chlapci s pomlázkami
a tím si vyslouží buď vajíčko nebo nějaké sladkosti. Říká se, že na
koledu kluci chodí proto, aby holky neuschly.
S. Chovancová, B. Přikrylová, N. Zapletalová, K. Machýčková, VII.
třída

Fotografie použity z: Google obrázky
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