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slavíme velikonoce .
Velikonoce jsou první svátky jara. Pro nás znamenají především

pomlázku a malovaná vajíčka. Ale víte, že…

…slovanský název Velikonoce je odvozen od „velké/veliké noci”, kdy došlo

ke vzkříšení Ježíše Krista?

…je to pohyblivý svátek, což znamená, že nejsou každý rok ve stejný den,

ale slaví se první neděli po prvním jarním úplňku?

…se pomlázce říká pomlázka od slova pomladit, dodat mu mladou sílu?

…podíváme-li se do historie, tak i hospodář šlehal čeládku, aby nebyla líná,

krávu, aby se brzy otelila, a stromky, aby se probudily k další úrodě?

…Čechy a Slovensko jsou jediné dvě země, kde se dívky a ženy šlehají

pomlázkou?

…pro křesťany má vajíčko význam zárodku nového života, plodnosti a

znovuzrození?

…Velikonoční ostrov nemá s Velikonocemi vůbec nic společného a jmenuje

se tak, protože byl objeven na Velikonoční neděli roku 1722?

…si každý rok si můžete nechat poslat dopis z

„velikonočního města" Kraslice s razítkem a s

textem „Velikonoční pošta, Kraslice" a obrázkem?

…největší čokoládové velikonoční vajíčko bylo

vyrobeno v Itálii v roce 2011, bylo vysoké přes 10

metrů, vážilo 7200 kilogramů, takže bylo vyšší než

žirafa a těžší než slon?

…se každý rok se vyrobí kolem 90 milionů

čokoládových zajíčků?
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Velikonoční kvíz o ceny .
1. Co se při Velikonocích slaví?

a) vyhnání Křižáků

b) zmrtvýchvstání Ježíše Krista

c) narození Ježíše Krista

2. Kdy se Velikonoce slaví?

a) 17. dubna

b) každý rok trochu jindy, je to neděle po prvním jarním úplňku

c) 28. března

3. Jedním ze symbolů Velikonoc je beránek. Co symbolizuje?

a) v židovské tradici představoval Boží stádo

b) bohatství země, díky za to, že máme co jíst

c) nic, není oficiálním symbolem

4. Co symbolizuje kříž?

a) vznikl z pověr, má zahánět zlé duchy

b) představuje spoutanost lidstva

c) symbol, že Kristus byl odsouzen k smrti na kříži

5. Co symbolizuje vajíčko?

a) nový život, plodnost a vzkříšení

b) lidské umění

c) vděčnost slepicím, že hojně snáší

Odpovědi, své jméno a třídu napište na papírek a odneste do 5. třídy.

Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce, kteří získají odměnu!
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Malování vajíček .
Už jste někdy zkoušeli malovat vajíčka voskovými pastelkami?

Je to jednoduché, rychlé a hlavně - každé vajíčko bude originální!

Postup:

1. Z vajíčka smyjeme octem razítko a uvaříme ho natvrdo.

2. Uvařené vajíčko osušíme papírovou utěrkou, dáme do stojánku

na vajíčko a začneme s malováním. Vhodnou teplotu vajíčka je

potřeba vyzkoušet. Na příliš horkém vajíčku se voskovky

roztékají a na chladnější nelze malovat.

3. Malujte puntíky, čárky, obrazce, jarní kytičky, nebo co vás

napadne.

Pozor, ať si o horké vajíčko nepopálíte prsty!
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Hodina kreslení .
Na Velikonoce většinou kreslíme a vybarvujeme velikonoční vajíčka.

Proč si nezkusit nakreslit i velikonoční slepici? Třeba se vám povede

lépe než mně! 😊

Tob�
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Minecraft .
Velikonoční Minecraft

Tentokrát jsem se teleportoval do jarní krajiny, kde jsem si pro vás

připravil malou ukázku velikonočního stavění v Minecraftu.

Můj dům se nachází u řeky.

Kolem domu je spousta

květin. Ze zvířat tu můžete

vidět slepice, beránka a

králíky. Na zahradě jsou

náhodně umístěna želví

velikonoční vajíčka, takže

hra na hledání vajíček může

začít!

Uvnitř domu je kuchyňská

linka, můj králík Toast,

postel a nad ní je knihovna.

Vchodové dveře jsem si

udělal metodou pístů. To

znamená, že pro jejich

otevření je potřeba

stoupnout na nášlapnou

desku. Pokud se o pistonové

metodě chcete dozvědět

víc, přijďte za mnou!

Tob�
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Průvodce světem jídla ,
.Restaurace La Chica Casa Mexicana

Mexická kuchyně je překvapivě rozmanitá, s mnoha výraznými a

často ostrými chutěmi. Tradičním jídlem, které je spojeno

především s venkovem jsou kukuřičné tortilly. Používají se jako

chléb a často se plní masem nebo zeleninou.

V této restauraci jsem vyzkoušel kuřecí Tacos, což jsou

kukuřičné tortilly plněné kuřecím masem, avokádem, fazolemi a

zeleninou. Chuť byla příjemně pálivá. Sladká ředkev mi v náplni

moc nechutnala, ale jinak bylo jídlo dobré.

Tob�
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recenze příměstských táborů 2021 .
.Řemeslný tábor

Tento tábor každý rok pořádá

DEPO 2015. V tomto roce byl

zaměřený na práci se dřevem.

Předchozí rok byl kovářský, a

ten byl určitě ještě lepší.

Během tábora jsem si

vyzkoušel práci s všelijakým

ručním nářadím na práci se dřevem. Nejpracnější výrobek z

celého tábora bylo určitě dřevěné auto s funkčním majákem. Na

konci tábora byla soutěž, kdo se s autem trefí mezi dvě

plechovky.

Tábor jsem si užil a doporučuji ho všem, kteří se nebojí práce a

trochu se ušpinit :-).

Tob�
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rozhovor s Plk. Mgr. Pavlem Tomáškem .
Nedávno jsem měl možnost seznámit se s ředitelem vazební věznice

Hradec Králové, vrchním radou plk. Mgr. Pavlem Tomáškem a zeptat

se ho na pár věcí, které by vás mohly také zajímat.

Ve vazební věznici jsou na základě rozhodnutí příslušných soudů

umístěny osoby, které ještě nejsou pravomocně odsouzené, tzv.

obvinění, pro které platí jiná pravidla než pro ty odsouzené. Protože

můj zájem byl především o odsouzené vězně, kteří byli odsouzeni za

nejméně závažné trestné činy pro společnost, například neplacení

výživného na děti, drobné krádeže a přestupky. Odpovědi se týkají

právě těchto vězňů.

Jak vypadá jeden den odsouzeného vězně?

Ráno je budíček v 5:30 hodin, následuje osobní hygiena a úklid ložnice

a společných prostor. Poté se nasnídá a odchází na „své“ pracoviště.

Odsouzení mají zákonem danou povinnost pracovat, ne však pro

všechny vězně je vhodná práce. Odsouzený může pracovat ve

směnách různé délky, a to 4, 8 i 12 hodin, rovněž tak může být

zařazen na denní, odpolední i noční směnu. Pracovat může například v

depu České pošty, v kovošrotu, pro různé přepravní společnosti, v

automobilovém průmyslu nebo přímo uvnitř vazební věznice, kde

vykonává pracovní činnost v prádelně, kuchyni, nebo v údržbě. Po

ukončení pracovní směny se účastní jednak aktivit řízených

odbornými zaměstnanci a následně se věnuje svým volnočasovým

zájmovým aktivitám, jako je sport, kultura nebo sledování televize.

Večerku mají odsouzení ve 21:30 hodin. Čas budíčku a večerky není

pro všechny odsouzené stejný, a to v návaznosti na délku pracovní

doby a druh směny. Vždy je však odsouzenému zaručen osmi hodinový

spánek.
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Jak často a jaké dostávají vězni jídlo?

Vězni, odsouzení i obvinění, se stravují 3x denně. K snídani mají

například pečivo, marmeládu nebo paštiku, nebo jogurt. K obědu je

polévka a hlavní jídlo - klasická česká kuchyně. Večeře jsou 2x v

týdnu formou teplého jídla, v ostatních dnech se jedná o studenou

stravu. Pracovně zařazení odsouzení dostávají navíc k běžné stravě

přídavky. Hladem vězni určitě netrpí, někteří v důsledku nedostatku

pohybu dokonce přibírají.

Jaké nosí vězni oblečení?

Obvinění mají možnost používat svůj „civilní“ oděv, a to v případě, že

mají rodinnými příslušníky zajištěnu jeho výměnu. V případě, že toto

nemají zajištěno, používají takzvaný vězeňský oděv, prádlo a obuv.

Jedná se o béžové tričko s krátkým rukávem, kalhoty, které jsou v

pase staženy do gumy a zelenou mikinu. Odsouzení nosí vězeňský oděv

a obuv. Pracovně zařazení odsouzení mají k dispozici pracovní oděv a

obuv. Jedná se o pracovní kalhoty a blůzu černé barvy, šedivé tričko

a černé kotníkové boty. Odsouzení, kteří nejsou pracovně zařazeni

nosí vězeňský oděv, a to červené teplákové soupravy a šedivé tričko.

Dále mohou odsouzení používat ke sportovním aktivitám civilní

sportovní oděv a obuv.

Jaké zbraně dozorci používají?

Dozorci při výkonu služby nemají k dispozici žádné střelné zbraně,

pouze zákonem dané donucovací prostředky, například slzotvorný

prostředek, pouta, obušek. Střelné zbraně mohou v zákonem daných

situacích použít pouze strážní. Tito je mají ve výzbroji při provádění

eskort k soudnímu jednání, při přemisťování odsouzených mezi

věznicemi, při střežení vězněných osob, na strážních věžích a

vchodech do objektů vězeňské služby. Všechny používané střelné

zbraně, pistole, samopal a brokovnice, jsou české výroby a jsou velmi

11



kvalitní. Například samopal Scorpion EVO 3 S1 patří mezi nejlepší

zbraně na světě v dané třídě.

Daří se vězněné lidi napravit?

Recidiva (pozn.: opakování trestné činnosti) je kolem 70 %. Některým

lidem pobyt ve vězení vyhovuje. Nicméně, v posledních čtyřech

letech ubylo v České republice přibližně 3400 vězněných osob. Je to

zřejmě z části dáno ukládáním peněžitých trestů, dalších

alternativních trestů a v neposlední řadě rovněž kvalitní prací

zaměstnanců vězeňské služby s odsouzenými v průběhu jejich výkonu

trestu odnětí svobody.

Slaví se ve vězení Velikonoce?

Ve vězení se slaví všechny svátky. Vězni dokonce vyrábí i různé

tematické výrobky, k danému svátečnímu období. Někdy je jim ale v

průběhu těchto svátků více smutno, hlavně o Vánocích. V tento čas si

totiž ještě víc uvědomují, že nemůžou být doma se svou rodinou, ale

mohou je kontaktovat telefonicky nebo pomocí Skypu. Část

odsouzených může v této době dokonce své blízké navštívit.

Tob�
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soutěž pro 1. - 2. třídu .

S vybarveným obrázkem si můžete přijít do 5. třídy k Tomovi nebo

Tobimu pro odměnu.
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soutěž pro 3. - 4. třídu .

S doplněnou tajenkou si můžete přijít do 5. třídy k Tomovi nebo

Tobimu pro odměnu.
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Bludiště .
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VTIPY .
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v příštím vydání .
Příští a poslední vydání bude na téma vzpomínky na školu, takže se

máte na co těšit😊.
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