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Ellie Drury, 7.B

1) Bruslení:

3) Rychlobruslení:

A) skating

A) skiing

B) rollring

B) speed skiing

C) saking

C) speed skating

2) Lyžování:

4) Lední hokej:

A) rollering

A) hockey

B) skiing

B) ice hockey

C) sking

C) ice
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5) Krasobruslení:
A) figure skating
B) skating
C) beauty skating

Příjemnou zábavu vám přejí sedmáci!

Milí čtenáři,
ráda bych Vám představila skvělou sérii, která mě velmi zaujala.
Jmenuje se Hraničářův učeň a napsal ji John Flanagan.
Příběh se odehrává v zemi Araluenu. Autor všem zemím, které v
knihách použil, dal pozměněné pravé jméno. Araluen je např. Anglie.
První díl nás seznamuje s postavami a s celou zemí. Will je sirotek a bydlí na hradě Redmontu v opatrovně. Když je mu patnáct let,
vybere si ho za učně hraničář Halt. Hraničáři jsou skupina 50 lidí,
kteří mají na starosti 50 lén království. Will projeví veliký talent a
Halt si ho oblíbí.
V dalších dílech se seznamujeme s dalšími zeměmi, do kterých
Will cestuje. Zajímavostí je, že se v celé sérii nebojuje jen s jedním
nepřítelem, jak to bývá ve většině knih. Celkem je v sérii 12 knih.
Flanagan je nejdříve napsal pro svého syna Michaela, aby ho přilákal
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ke čtení a kvůli svojí dceři knihy vydal. Autor knihy zaznamenal okamžitý ohlas a v současnosti se připravuje celovečerní film.
Jedenáctý díl je zajímavý tím, že kniha nepokračuje dál, ale je z
budoucnosti. Ve dvanáctém díle je Willovi už 40 let, pořád je ale vtipný a milý. Mojí nejoblíbenější postavou je Will, protože je zvídavý, milý a vtipný.
Doufám, že si tyhle knihy přečtete a zaujmou vás.
Ema Kocourková, 8.B
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VELIKONOCE A LIDOVÉ TRADICE
Popeleční středou, po masopustním úterý, začíná půst. Následujících šest nedělí dostalo názvy podle daných tradic. První se jmenovala Černá nebo Liščí (hospodyňky se oblékaly do černého a věšely dětem na strom preclíky s tím, že je tam pro ně nechala liška), další
Pražná (pražila se obilná zrna), třetí Kýchavá (lidé se zdravili
pozdrav pánbůh, aby odvrátili kýchání, projev nemoci), čtvrtá Družebná (námluvy), pátá Smrtná (vynáší se smrtka) a poslední Květná,
kdy se do kostela chodí světit kočičky.

Tradice říká, že na Zelený čtvrtek se vstávalo hodně brzy. Rodina se pomodlila a všichni se omyli rosou, zejména šíji, mělo to působit proti nemocem. Hospodyně zametly dům ještě před východem
slunce a smetí odnesly na nejbližší křižovatku, aby se v domě nedržely blechy. Jedla se převážně zelená strava, špenát, zelí, aby byl člověk zdravý po celý rok. Všechno, co bylo právě dnes zaseté, dobře
vzešlo. V tento den se také mělo před východem slunce zatřást se
stromy, aby se urodilo větší množství ovoce.
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Tradice říká, že na Velký pátek se nesmělo hýbat zemí, proto
se nepracovalo na poli. Nepralo se prádlo, protože by se namáčelo
místo ve vodě v krvi samotného Ježíše. Nesmělo se nic půjčovat, protože zapůjčená věc by vás mohla očarovat. Předly se pašijové nitě,
kterými se pak na šatech udělalo několik stehů, které chránily před
uhranutím a zlými duchy. V noci se tajně vysypávaly cestičky od domu
milence k domu milované. Pokud si chlapec do rána ohlídá nezničenou
cestu, do roka si povede děvče k oltáři.

Tradice říká, že na Bílou sobotu měl být prostřený stůl ve znamení symbolů, zejména neměl chybět velikonoční beránek. Také se
pletly pomlázky a zdobila se vajíčka. Před východem slunce se nejlépe
novým koštětem vymetal dům, aby v něm nepřebýval žádný hmyz a
dům byl čistý po celý rok.

Tradice říká, že na Boží Hod velikonoční by měl dům vonět čistotou a je přichystán bohatě prostřený stůl s velikonočním pečivem.
Kněží světí v kostele pokrmy, které lidé do kostela nosí a které při
svátečním obědu rodina obřadně sní.
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Velikonoční pondělí se nese v duchu veselí. Chlapci chodí s pomlázkami za děvčaty, šlehají je a dostávají od nich čokoládová či malovaná vajíčka, stuhy a jiné sladkosti.
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REDAKCE

Procházka v dešti
Jednu nádhernou letní sobotu jsem si vyšla na procházku. Slunce
svítilo, včeličky pilně opylovaly rozkvetlé květy na louce, které zářily
do dálky jako hvězdy na nebi. Ptáčci si prozpěvovali milostné písničky
a celá příroda se tvářila velmi pokojně. Uprostřed louky stál majestátně jako hrad zelený vysoký dub. Z jeho vrcholu bylo vidět široko daleko. Nedaleko dubu se v ohromných trsech trávy skrývala průzračná říčka, která se třpytila na slunci jako drahý šperk. Slunce však
na obloze nezůstalo dlouho, jelikož se přihnaly temné šedé mraky. Radostné sluneční paprsky se začaly pomalu vytrácet jako ranní mlha.
Na louce se vytvořilo příjemné přítmí a včely jako by věděly, že přichází déšť, se šly ukrýt do svých domovů. Zanedlouho bylo všude šero.
Malé kapičky vody mně přistávaly na ramenou. Pocítila jsem svěžest,
která brzy obklopila vysoké trávy louky i bystrou říčku. Déšť jemně
bubnoval na stromy v nedalekém lese a hrál tak nádhernou píseň. Kapky stékaly po stoncích květin, které dříve hýčkal pruhovaný hmyz.
Ptáci nadšeně plachtili ve zvedajícím se větru, který si hýbe větvemi
stromů. Mraky najednou začaly závodit a rychle proudily po šedomodré obloze.
Tahle procházka se velmi vydařila. Vždycky ocením, když se přiže8

ne nevlídné počasí, protože silný vítr a svěží kapky deště mám ráda.
Dávají mi inspiraci při malování.
Anička Vavrušková, 8.B
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Když byli Adam s Evou vyhnáni z ráje, odcházeli plni záště a zloby,
srdce jim přetékala hořkostí. Navzájem se obviňovali a hněvivě vyčítali jeden druhému. „Jsi úplně neschopný !“ křičela Eva. „Za všechno
můžeš ty!“ opakoval Adam do ochraptění. Šli, ruce zaťaté v pěst, oči
se jim blýskaly a bylo jim těžko u srdce.
Pánu Bohu z toho bylo hodně smutno. Rozhodl se tedy, že svým
tvorům přidá něco, co původně neměl v plánu. Prošel tiše mezi mužem a
ženou a zlehka se dotknul jejich srdcí a očí. Stvořil slzy. Adam a Eva
se rozplakali. Tíha na srdci a vztek se rozplynuly. Znovu pocítili, že se
mají rádi … a objali se.

Můžeš také plakat, jestli chceš …

-LN10

FILMOVÝ KVÍZ
Hobit je malý trpaslík, který se s dalšími trpaslíky a
čarodějem vydává na dobrodružnou cestu. Víte na jakou?
1) Kdo je hlavní postavou Hobita?
A) Frodo Pytlík
B) Smíšek
C) Bilbo Pytlík

2) Jak Gandalf označoval Bilba?
A) jako lupiče
B) jako válečníka
C) jako kuchaře

3) Kdo je to Šmak?
A) trpaslík
B) drak
C) elf
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4) Jak se jmenuje vůdce trpaslíků?
A) Fili
B) Gimli
C) Thorin
5) Jak se říká závěrečné bitvě?
A) Bitva tří armád
B) Bitva pěti armád
C) Bitva osmi armád
6) Jaké bytosti můžeme převážně potkat v Roklince?
A) ELFY
B) HOBITY
C) TRPASLÍKY
připravili žáci 6.A

O B S A H:
Anglický kvíz - zimní sporty
Milí čtenáři …
Hvězdička

(Ema Kocourková, 8.B) ………………………………………………………..………………… 3 - 4

(Julie Svatošová, 3.A) ……………………………………………………………………………………..

Velikonoce a lidové tradice
Velikonoční vajíčko
Procházka v dešti
Strom

12

4

(REDAKCE) …………………………….…………………..…………… 5 - 7

(Emilka Zelenková, 3.A) ……………………………………..……………………..

7

(Anička Vavrušková, 8.B) ……………………………………………………….….. 8 - 9

(Tonička Placáková, 2.A) ……………………………………………………………………….………..……….

Zamyšlení
Hobit

(žáci 7.B) ………………………………………………….…………… 2 - 3

(LN) ……………………………………………………………………………………………………………...………

9
10

(žáci 6.A) ……………………………………………………………………………………………………………………… 11 - 12

