Lidové zvyky v dubnu
Apríl
Tento zvyk není původem českou tradicí, ale díky našemu smyslu
pro humor se u nás zabydlel a zdomácněl. O původu aprílových žertíků
není mnoho zápisů, ale jsou prameny, podle kterých smích tropený
z nachytaných lidí vznikl původně z veselé nálady z přicházejícího,
usměvavého jara. Prvního dubna bývalo zvykem častovat známé a
příbuzné různými žertíky a zlomyslnostmi.

Pálení čarodějnic a filipojakubská noc
Od středověku se pevně věřilo, že existují dny, kdy mají zlé síly větší
moc než jindy. To platilo například o filipojakubské noci z 30. dubna na
1. května, kdy se na obranu proti čarodějnicím na vyvýšených místech
pálily ohně. Postupem času se ujala tradice „pálení čarodějnic“, která se
dodržuje dodnes.
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2018
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Podívej se, támhle v trávě,
kytička vyrostla právě,
čechrá si zelenou sukýnku,
protahuje si zelenou hlavinku.
K sluníčku lístky natahuje,
ještě se ospale protahuje,
na louce není jediná,
protože jaro už začíná.

Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.

Děkujeme panu Goliášovi za správu a opravu interaktivních
tabulí v naší škole.

Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Na mokrý duben – suchý červen.

STOLOVÁNÍ – beseda s panem Lušovským
V pondělí 19. března k nám do školy přijel pan Jan Lušovský. Říkal
nám, jak se má správně stolovat a jak se máme chovat u jídla. Ukazoval
nám různé druhy skleniček, lžiček, vidliček, nožů a také čínské hůlky.
Popisoval nám, čím se mají různá jídla jíst, například palačinky nebo
moučník. Bylo to velice zajímavé. Také nám ukazoval, jaký nůž se
používá třeba na pomazánky nebo rybu. Vyprávěl nám i legrační
historky. Bylo to zajímavé a moc se mi to líbilo.
Lucie Popílková
V pondělí naši školu navštívil Jan H. Lušovský. V Chrudimi učil
servírování. Ukazoval nám různé příbory, skleničky a talíře. Dozvěděli
jsme se různé rady ke stolování. Například, že palačinky se správně jí
pomocí vidličky a lžíce. Také nám vyprávěl, že se věnuje i kreslení a
psaní knih o stolování. Napsal zatím jednu knihu, kterou nám ukazoval.
Byla plná obrázků a fotek. Potom nám ještě ukazoval, jak slušně jíst,
skládat ubrousky a prostírat stůl. Bylo to moc hezké a zábavné.
Václav Švácha

CO NÁS ČEKÁ V DUBNU
 9. 4. – zápis do 1. třídy pro
školní rok 2018/2019
 14. 4. – vítání občánků
 17. 4. – Bezpečný pes – děti se
seznámí s pejsky, kteří za dětmi přijedou, naučí se
znát řeč psího těla, jejich mimiku a rozpoznají psí
varovné signály. Z konkrétních situací ze života, do
kterých se může dítě spolu s cizím psem dostat, se
dozví, jak se zachovat a co v těchto případech nejlépe
dělat. Nebudou chybět ani ukázky z různých psích
sportů. Zajímavé bude i osvojení technik, které jim
pomohou chránit si důležité části těla v případě
útoku psa.
 19. 4. – Ovoce a zelenina, které rádi jíme – téma
výtvarné soutěže, kde na zahájení výstavy vystoupí
žáci z naší školy s kulturním pásmem, zároveň
budou oceněni autoři nejhezčích obrázků
 23. 4. – INFORMAČNÍ ODPOLEDNE – hodnocení
prospěchu a chování.

