Aprīlim - kā īstam jokamTiešām patīk jokoties:
Dienā glāsta siltām rokām,
Naktī - ausi nokodīs.
Kādēļ, aprīl, blēņas dari,
Joki tevi kutina?
Vienā rokā - saules stari,
Otrā - sniegi putina.
Aprīlis jau ziedus dala,
Saules bērnus vilina;
Taču man uz degungala
pēkšņi - lietus pilina.
Velti smejies, velti raudi,
Ziemu tomēr sakausim.
Tikai pēkšņi - krusas graudi
Dauza manu pakausi.
Taču vasara drīz pati
Ziedu saules mastā vīs;
Īstiem puikām vienmēr patīk
Laiks un cilvēksPastāvīgs!
Jānis Plotnieks

1.aprīlis - joku diena! Uzzini, kā tā radusies
Ik gadu 1.aprīlis ir joku diena, bet vai zini, kā tā radusies? Ieskaties, to būs
interesanti uzzināt!
Aprīļa joku diena ir pazīstama visās pasaules pilsētās un tiek svinēta 1. aprīlī
katru gadu. Joku diena nav nacionālie svētki, bet visi to atzīmē mēģinot viens
otru izjokojot vai apmuļķojot. Visa diena tiek pavadīta labā garastāvoklī,
jokojoties ģimenes lokā, ar draugiem, radiem, skolotājiem vai kolēģiem.
Ir dzirdētas daudz un dažādas versijas par joku dienas rašanās vēsturi,
piemēram, ka 1.aprīlī mostas mājas gariņš no ziemas miega un viņš ir jāuztur
īpaši labā noskaņojumā visu dienu, savādāk sāksies niķi.
Tautā pieņemtā versija kā radās 1.aprīļa joku diena ir, kad 1582.gadā
romiešu pāvests Gregorijs XIII pasūtīja jauna kalendāra ieviešanu, jo, veicot
astronomiskos aprēķinus, tika konstatēts, ka līdz tam lietotais Jūlija
kalendārs par 10 dienām atpalicis no Saules laika.
Senās kultūras, tostarp romieši un hinduisti svinēja jaunā gada atnākšanu
marta beigās, ap 25.martu un līdz pat 1.aprīlim. Pēc Gregorija kalendāra
Jaunā gada atnākšanas svinēšana tika pārcelta uz 1.janvāri, kā mēs to zinām
šodien.
Tomēr daudziem bija grūti pieņemt šo datumu maiņu un turpināja svinēt
Jaunā Gada atnākšanu marta beigās. Pārējie sāka viņus izjokot un izsmiet,
dāvinot muļķīgas dāvanas un jokojoties par to valodīgumu iesaucot viņus par
aprīļa muļķiem. (April Fools’). Tika palaistas arī dažādas “preses pīles” un
visdažādākie joki, kā, piemēram, apgāzies Pizas tornis, redzētas lidojošas
cūkas, π skaitlis vienkāršots no 3,14 uz 3.0 un citi.
Tādu mēs arī šodien zinām 1.aprīli – pozitīvu un smieklīgu.

1. aprīlis dažādās pasaules valstīs tiek atzīmēts kā joka diena, kad ar
asprātīgiem un ne tik asprātīgiem jokiem tiek izjokoti ģimenes locekļi,
draugi, radi, klases biedri, kolēģi. Bet vai zini pirmā aprīļa rašanās cēloni?
Aprīļa joku diena jeb dažreiz tā dēvētā muļķu diena ir viena no bezrūpīgākajām
dienām gadā. Šīs dienas pirmsākumi ir apšaubāmi.
Senās kultūras, tajā skaitā romieši un hinduisti, Jaunā gada dienu svinēja marta
beigās/aprīļa sākumā. Viduslaiku Eiropā gada sākums tika pasludināts un svinēts
25. martā. Taču 1582.gadā pāvest Gregorijs XIII pasūtīja jauno kalendāru
(Gregorija kalendārs), aizstājot veco – Juliāna kalendāru. Gregorija kalendārs
aicināja Jaungada dienu svinēt 1.janvārī. Tajā pašā gadā, Francija pievienojās
Gregorija kalendāra aicinājumam. Saskaņā populārāko skaidrojumu, daudzi
cilvēki vai nu atteicās pieņemt jauno Jaungada atzīmēšanas dienu, vai nezināja
par to, tāpēc Jaungada dienu turpināja svinēt 1.aprīlī. Jaunā kalendāra lietotāji
sāka jokot par šiem veco tradīciju piekritējiem. Galu galā jokdaru prakse izplatījās
visā Eiropā.
Cita versija joku dienu vēsturiski attālina līdz pat Bizantijas laikiem. Ir saglabājušās
liecības, ka āksts vārdā Kugels reiz paziņojis imperatoram Konstantīnam – viņš
varētu valsti vadīt daudz labāk. Uzjautrināts, nevis noskaities, imperators
pasludinājis, ka vienu dienu gadā valdīs āksti, un tā dēvējama par Āksta jeb Joku
dienu. Šo versiju izvirzījis Bostonas universitātes vēstures profesors Džozefs
Boskins, rakstu pēc viņa sniegtajām ziņām sagatavoja aģentūra Associated Press,
un tikai pāris dienas vēlāk attapās, ka paši kļuvuši par 1. aprīļa joka upuriem…
Vērts piezīmēt, ka daudzām tautām ap 1. aprīli notiek kāds festivāls, kurš saistīts
ar jokiem un izjokošanu. Romiešiem 25. martā bija Hilaria, svētki, kuros ikviens
drīkstēja pārģērbties, kā vien tīk, hindusistu kalendārā ierakstīts Holi, kura laikā
ļaudis viens otru apmētā ar krāsām, bet ebreju kalendārā – Purim svētki, kuros
tiek svinēta izglābšanās no plāna, kas paredzēja ebreju tautas iznīcināšanu
Persijas impērijā.

Kā izjokot 1. aprīlī?

Kāpēc šī diena ir atzīta par joku dienu un kāpēc cilvēki
tiek izjokoti, neviens īsti nezina. Versijas ir ļoti dažādas
un arī tu vari izvēlēties sev pieņemamāko.
Saskaņā ar vienu teoriju tas ir saistīts ar pavasara
atnākšanu, kad daba “muļķo” pasauli ar mainīgajiem
laika apstākļiem. Pēc citas teorijas, šī diena ir
paredzēta, lai atzīmētu veltīgo kovārņa lidojumu, kad tas
no Noasa šķirsta tika sūtīts zemes meklējumos.
Visizplatītākais uzskats par joku dienas izcelsmi ir tāds – tā radās 16. gadsimta
beigās, kad Jūlija kalendārs tika aizstāts ar Gregorija kalendāru. Vecajā Jūlija
kalendārā gads sākās ar 25. martu un jauna gada sākšanās svētki tika svinēti 1.
aprīlī, jo 25. marts iekrita Svētajā nedēļā. Neskatoties uz to, ka Gregorija kalendārs
par pirmo jaunā gada dienu noteica 1. janvāri, 1. aprīlis arī turpmāk tika svinēts.
Uzskata, ka aizmāršīgos cilvēkus, kurus pēc jaunā kalendāra ieviešanas varēja
izjokot par to, ka jaunais gads joprojām tiek svinēts 1. aprīlī , sauca par “aprīļa
muļķiem”. Šajā dienā cilvēki aicināja ciemiņus uz neesošajiem svētkiem,
izliekoties, ka svinības tiek rīkotas par godu jaunajam gadam.
Var jau protams aprobežoties ar parastajiem "Tev te uz muguras balts" vai "Ak
,tētīt, skat kas tur!".
Bet ja esi starp tiem dullajiem, kam patīk šajā dienā izdomāt dažādus jaunus
jokus, tad paskaties - varbūt ir kāda ideja, ko vēl neesi izmantojis. Tikai atceries,
ka ir māņticīgs uzskats, ka jokošanās jābeidz pusnaktī, jo jokošanās pēc tam
jokotājam nes nelaimi. Ikviens cilvēks, kas joku neuztver labvēlīgi, visu nākamo
gadu ir nodrošinājis sev neveiksmes.
Mājiniekiem
Piecelies mazliet ātrāk par savu upuri, ielavies viņa vannas istabā un ieber bērnu
pūderi fēnā. Līdzko fēns tiks ieslēgts, galva būs pilna ar balto pūderi.
Pirms cilvēks, kuru jūs vēlaties izjokot pieceļas, ieejiet dušā, noņemiet dušas
uzgali un aiz tā aizliekat konfekti, ne jau šokolādes. Kad upuris mazgāsies, viņš
nekādu atšķirību nepamanīs, bet tad, kad mēģinās noslaucīties, dvielis lips klāt.
Ne pārāk jauks joks, bet noteikti efektīvs. Uzliec modinātāju uz kādiem trijiem naktī
un paliec to zem sava izvēlētā cilvēka gultas. Pamodies, viņu padarīs traku tas, ka
nespēs atrast, kur modinātājs zvana.
Pavisam vienkārši. Paņem slapjās ziepes un nosmērē ar tām upura istabas rokturi.
Pielīmē olas pie iepakojuma un no rīta ļoti lūdzies, ka vēlies tieši omleti. Kad olas
mēģinās paņemt, tās saplīsīs tieši viņa rokās.
Var mēģināt pa nakti ielavīties istabā un uzzīmēt mājiniekam ūsas un citas
smieklīgas lietiņas uz sejas. Tikai jāuzmanās, lai viņš tiešām gulētu.

Saviem brāļiem vai māsām var izmantot šādu joku. Ielej bļodā ūdeni un ieliec to
saldētavā tā, lai ūdens sasaltu. Pa virsu uzber viņu iemīļotākās pārslas un no rīta
pasniedz.
Kolēģiem
Paņemiet kādu kartona kastīti vai formu, kas izskatās pēc kūkas. Uzlieciet tai
garnējumu, lai izskatās kā īsta torte. Tad nolieciet to kopējā virtuvē vai tur, kur visi
parasti glabā savu ēdienu. Noteikti kāds nesavaldīsies no brīvas kūkas
piedāvājuma, un tad tikai izbaudiet skatu.
Ja darbā kādam ir atnests piens pakā, kurš jau ir attaisīts, vai arī tu pats to vari
atnest un ieliet tajā pāris piles pārtikas krāsas. Tas nav bīstami, bet iznākums būs
krāšņs.
Paņem ābolus un saliec tajos iekšā pa kādam gumijas tārpam. Tad esi jauks
kolēģis un izdali katram pa ābolam.
Var arī vienkārši samainīt saturu sāls un piparu trauciņiem, ja uz tiem protams ir
attiecīgais uzraksts un nav saskatāms saturs.
Darba tualetē ieliec ziepes, kuras esi pirms tam nokrāsojis ar nagu laku. Diezgan
grūti būs dabūt, lai ziepes putotos.
Draugiem
Aizņemies viņa telefonu un pārliec telefona valodu uz kādu nepazīstamu,
nesaprotamu valodu. Tad atdod telefonu atpakaļ.
Ja tas ir iespējams, vari mēģināt pieliet pārtikas krāsu sava drauga vējstikla
tīrīšanas šķidrumam. Piemēram, koši sarkana to noteikti pārsteigs.
Pārliec balonu mašīnas izpūtējam. Kad mašīnu iedarbinās, tas pārsprāgs ar
blīkšķi.
Nosmērē mašīnas izpūtēju ar augu eļļu. Kad mašīnu iedarbinās, tā sāks dūmot.
Un protams, vecais labais joku zvans. Pazvani savam draugam no kāda sveša
numura un ļauj vaļu savai fantāzijai. Vari gan pa visam nopietni viņam ko piedāvāt
vai par kaut ko apsūdzēt, kā arī vienkārši murgaini runāt, līdz otru runātāju
nokaitina.

Jāatceras, ka jokošanās mērķis vienmēr ir
smiekli nevis asaras. Labs joks ir tāds joks, kas
visiem liek smieties un nevienu nepazemo un
neaizvaino.

Interesanti fakti par smiekliem:
•
•
•
•
•
•

Pieaugušie smejas vidēji 15 reižu dienā, bērni – pat līdz 400 reizēm;
Sievietes smejas vairāk nekā vīrieši;
Smiešanās palīdz zaudēt svaru;
Smiešanās laikā veidojas prieka jeb laimes hormons;
Smiekli ne tikai nostiprina imūnsistēmu, bet ir lielisks antistresa
līdzeklis;
Smiekli veicina vielmaiņu un holesterīna noārdīšanos organismā.

2. APRĪLIS – STARPTAUTISKĀ BĒRNU GRĀMATU DIENA

Inese Zandere: "Grāmatā mazais ir liels vienmēr, uzreiz, nevis tikai tad, kad
pieaudzis. Grāmata ir noslēpums, kurā atrodas arī tas, ko tajā nemeklē vai vēl neprot
atrast. Tas, ko lasītājs konkrētā vecumā ar prātu nesaprot, paliek apziņā kā
nospiedums un turpina darboties, arī līdz galam nesaprasts. Bērnu grāmata – tā ir
cieņa pret mazā lielumu. Tā ir pasaules radīšana katrreiz no jauna, šī rotaļīgi skaitā
nopietnība, bez kuras viss, arī bērnu literatūra, ir tikai tukša rosīšanās."

KAS IR KENDAMA?
Kendama ir atkarību raisoša, prasmju
koka rotaļlieta, kas nāk no Japānas.
Kaut kas vēl nebijis Latvijā. Tā veicina
balansa, acu-roku koordinācijas un
refleksu attīstību. Kendama ir piemērota
kā
bērniem,
tā
pieaugušajiem.
Kendamas spēlē ir nebeidzamas triku
variācijas kā iesācējiem, tā augsta
līmeņa
spēlētājiem.
Mūsdienās
kendamas spēle vairs nav tikai izklaide,
tā kļuvusi par nopietnu un strauji
augošu sporta veidu (tagad arī Latvijā)
ar neskaitāmām sacensībām visā
pasaulē.
Kendama sastāv no Kena (koka kāts) un damas (bumba), kas kopā savienoti ar striķi.
Kendamas trikus veic dažādās variācijās žonglējot bumbu kādā no trim kausiem,
uzdurot to uz kena smailes vai balansējot abus, vienu uz otra, dažādos jaunos,
radošos veidos. Kendamas prasmju izkopšanai nepieciešams laiks, koncentrēšanās
spējas, pacietība un radošums.
Kādēļ iegādāties Kendamu?
Kendama ir vienkāršs, produktīvs, interaktīvs instruments lai stiprinātu mentālas un
fiziskās prasmes spēles laikā. Mūsdienu izklaides/rotaļlietu industrijā, kas sastāv no
spīdīgām lampiņām, datortehnikas un ''mainstream'' izklaides, kendama izceļas ar
savu vienkāršo dizainu un jauniem, radošiem veidiem kā to spēlēt un labi pavadīt
laiku.
Pusaudžus Latvijā pārņēmis kendama drudzis. Kas tas ir?
Kendama ir tradicionāla japāņu rotaļlieta - striķī iesieta bumbiņa, kas piestiprināta
rokturim ar trim bļodiņām un smaili, uz kuras to uzķert. Jāteic, ka šis nav nekāds
jaunizgudrojums, un citur pasaulē jau bijuši vairāki kendamas popularitātes viļņi, kas
atgriežas atkal un atkal. Līdzīgas rotaļlietas ir arī citās kultūrās, piemēram, spāņu
balero un par kendamas priekšteci uzskatītais franču bilbokē. Tiek uzskatīts, ka
bilbokē radīts 16. gadsimtā.
Kendamas spēli interesantu padara triki, kurus pusaudži mēģina iemācīties un
atkārtot. Roku veiklība, reakcija un spēja attīstīt savas prasmes ir iemesls, kāpēc to
gribas spēlēt vēl un vēl. Daudzi triki tapuši iedvesmojoties no reiz jau populārām
rotaļlietām, piemēram, jo-jo un diablo.

8.aprīlī sākumskolas skolēni ar aizrautību demonstrēja kendamas trikus. Kendama ir
tradicionāla japāņu rotaļlieta. Kendamas spēli interesantu padara triki, kurus bērni
mēģina iemācīties un atkārtot. Roku veiklība, reakcija un spēja attīstīt savas prasmes
ir iemesls, kāpēc to gribas spēlēt vēl un vēl.

7.a klaseVecrīgā
17.aprīlī 7.a klases skolēniem vēstures stunda notika Vecrīgā ! Skolēni iejutās
vecpilsētas gidu lomā. Paldies skolotājai Inesei Velmei par interesanto stundu.

6.a klase ZINOO centrā

17.aprīlī 6.a klases skolēni ar klases audzinātāju Ilzi Liepnieci apmeklēja nodarbību
"Skaņa" ZINOO centrā. Skolēni varēja skaņu ieraudzīt un iepazīt tās īpašības.

Lieldienu izstāde sākumskolā
Sākumskolas skolēni sarūpējuši Lieldienu olu izstādi.
Pavasaris atnācis,
Drīz Lieldienas būs klāt,
Jāšūpojas, jādanco,
Raibas olas jākrāso!

Lieldienu svētku nozīme un tradīcijas
Šogad Latvijā un citur pasaulē Lieldienas tiek svinēta 21. un 22.aprīlī. Citiem
Lieldienas saistās ar pavasara saulgriežiem, olām, zaķiem un pūpoliem, bet
kristiešiem šie svētki ir nozīmīgāki pat par Ziemassvētkiem.
Lieldienas – pavasara saulgrieži
Lieldienas ir pavasara saulgriežu svinības. Tās iezīmē pavasara ekliptikas punktu,
kad Zemes un Saules savstarpējā stāvokļa rezultātā diena un nakts ir vienādā
garuma. Turpmākā Zemes tecējumā ap Sauli dienas gaisma turpina pieaugt un
nakts tumsa samazināties. Šādu pilnīgu gaismas uzvaru pār tumsu un Saules
atmodu senās āriešu tautas atzīmējušas ar pavasara saulgriežu svinībām.
Latviešiem tās ir Lieldienas jeb Liela diena, kur pats vārds izteic šī notikuma jēgu
un saturu – diena ir kļuvusi lielāka par nakti. Lieldienas svinētas trīs dienas.
Lieldienas – Kristu augšām celšanās
Kristiešiem Lieldienas saistās ar kaut ko nežēlīgu. Proti, Lielajā Piektdienā Dieva
dēls Jēzus tika nogalināts, nežēlīgi piesitot krustā, Lieldienu Svētdienas rītā
Kristus kapu atrada tukšu un viņš bija augšāmcēlies. Lieldienu nozīme ir saistīta
arī ar kādu citu aspektu, kas skar mūsu visu dzīves. Proti, mums ir jāļauj aiziet
savu laiku nodzīvojušajam un mirušajam, un jābūt gataviem saņemt jaunas
iespējas, jaunu dzīvi. Lielā Piektdiena ir svinama diena, kuru var izmantot ne tikai
kā vēl vienu brīvdienu, bet gan šai dienai dot īpašu jēgu. To var veltīt ne tikai, lai
pieminētu Jēzus Kristus ciešanu stāstu, bet arī, lai atcerētos un pārlūkotu savu
dzīvi vismaz pēdējā gada laikā, apzinātos, kur mums ikdienas steigā ir pietrūcis
laika sērot par pagājušo un zudušo, un sagatavotos saņemt jauno dzīvi.
Lieldienas - latviešu tradīcijas
Nozīmīgākie Lieldienu priekšdarbi ir apģērbu gatavošana un greznošanās, Lieldienu
ēdienu gatavošana un šūpoļu kāršana. Grezns apģērbs un rotāšanās pieder
visām gadskārtas svinībām, bet dainas šo apstākli sevišķi piemin Lieldienās, jo
laiks vēl ir vēss un vairums izdarību notiek ārā. Viena no senākajām Lieldienu rīta
izdarībām ir putnu dzīšana. Šī nodarbība ir vēl saglabājusies latviešu paražās, bet
nav vairs sastopama citās āriešu tautās. Putni nozīmē ļaunumu un slimības;
aizdzenot tos no sētas, laukiem un mājām, sagaida, ka ar to tiks aizdzītas visas
raizes un ļaunumi. Putnu dzīšana norisinās ar lielu troksni: sit kabatas, klaigā un
šauj, trokšņo un dzied. Šo darbu pabeiguši, putnu dzinēji atgriežas sētā, kur
viņus sagaida saimniece, aicinādama Lieldienu azaidā. Galvenā Lieldienu izdarība
ir šūpošanās, kas dainās visvairāk apdziedāta. Šūpošanās Lieldienās satur tādu
pašu nozīmi kā vizināšanās ar ragaviņām Meteņos – auglības veicināšanu. Šī
Lieldienu izdarība sakņojas senā pagātnē, āriešu pirmtautā, un latvieši ir vienīgie
eiropieši, kas to dara vēl šodien

Kā radās Lieldienu zaķis?

Lieldienas ir pavasara saulgriežu svētki, ko
svin par godu pavasara un saules
atnākšanai. Senos laikos ar rituālām
darbībām šajā laikā mēģināja palīdzēt
zemes atmodai un jau laikus nodrošināt
zemes auglību, un veicināt tās svētību.
Mūsdienās Lieldienas ir svētki, kuros sanāk
kopā radinieki un draugi, vēl viens otram
Priecīgas Lieldienas un sitas ar olām, ēd tās
ar sāli, lai nemelotu, un piekopj izseno tradīciju – šūpošanos, lai vasarā odi nekož.
Kristīgo Lieldienu tradīcijas mūsdienās ir savijušās ar latviskajām. Kristiešiem šis ir
Kristus augšāmcelšanās laiks. Latviešu tradīcijās ienākušas tādas kristiešu
tradīcijas kā klusā nedēļa pirms Lieldienām, Zaļā ceturtdiena, Lielā piektdiena, kas
tiek saukta arī par Lielo Piektu. Tomēr šo tradīciju ievirze latviešiem nav aizgūta no
kristiešiem, bet gan mantota: tā ir tautas maģisko priekšstatu izpausme, kas
galvenokārt saistīta ar dažādiem ticējumiem par laika pareģošanu, auglības
nodrošināšanu, veselību u.c.
Viens no tipiskākajiem Lieldienu simboliem ir Lieldienu zaķis, kas nes krāsainas
olas. Taču, lai šīs olas nopelnītu, ir jāiztur pārbaudījumi: vai nu jāmeklē tās, vai
jāpiedalās ar olām ripināšanas sacensībās, vai arī jāsitas ar citu olu.
Lai nu kā tur būtu, pirmo reizi Lieldienu zaķis vēstures avotos minēts 1555. gadā.
Taču toreiz gan tas tika izmantots vienīgi svētku cepetim. Bērnus ar olām zaķis
sāka apdāvināt gadsimtu vēlāk - ap 1682. gadu. Kāpēc tieši zaķim ir uzticēts šis
gods, nav zināms, taču līdz mūsdienām saglabājušies atsevišķi minējumi par to:
●
Pavasara dieviete Ostere zaķi kā labo gariņu sūta pie cilvēkiem, lai
noskaidrotu, kas notiek cilvēku mājās. Par to viņa reizi gadā ļauj zaķim dēt raibas
olas cilvēkiem.
●
Zaķis, tāpat kā ola, tiek uzskatīts par auglības simbolu.
●
Lieldienās zaķis ir tas pats, kas Ziemassvētkos vecītis vai rūķis, kurš
ciemojas un apdāvina čaklus un paklausīgus bērnus.
●
Tas ir vienkārši joks, kam grib ticēt gan pieaugušie, gan bērni.
●
Tas ir protestantu izgudrojums pretstatā katoļu kultam svētīt olas.
Lieldienu zaķis ir attēlots kristietības ikonogrāfijā, simbolizējot neaizsargātību, spēju
atrauties no vajātājiem, ja skrien kalnā, jo priekškājas tam īsākas par pakaļkājām.
Zaķis uzskatāms arī par auglības simbolu, jo pavasarī daba mostas jaunai dzīvei.

NODERĪGI
Ceļotājiem un pasaules izzinātājiem noteikti ir kāds draugs vai pat draugi
ārpus Latvijas. Esam sagatavojuši iespēju novēlēt "Priecīgas Lieldienas"
dažādās valodās. Šis noteikti būs skaists žests, kā atgādināt par reiz iegūto
draudzību.

Āfrikāņu - Geseende Paasfees
Angļu - Happy Easter
Albāņu - Gezuar Pashket
Arābu - Fish sa'id
Armēņu - Kuhreestos harryav ee
merrelotz
Basku - Ondo izan Bazko garaian
Kataloniešu - Felices Pasques
Ķīniešu - Fu huo jie kuai le
Horvātu - Sretan Uskrs
Čehu - Vesele Velikonoce
Dāņu - Glædelig Paske or God paske
Franču - Joyeuses Paques
Somu - Hyvaa Paasiaista / Iloista
paasiaista
Vācu - Frohe Ostern
Šveiciešu - Schoni Oschtere
Grieķu - Kalo Pascha
Havajiešu - E olelo malie
Ungāru - Boldog Husveti Unnepeket
/ Kellemes Husveti Unnepeket
Ebreju - Chag pesach same'ach
Itāļu - Buona Pasqua

Īslandiešu - Glethilega paska
Indonēziešu - Selamat Paskah
Īru - Caisc Shona Dhuit/Dhaoibh,
Beannachtaí na Casca
Lietuviešu - Linksmu Velyku
Latīņu - Prospera Pascha sit
Maltiešu - L-Ghid it-tajjeb
Norvēģu - God paske
Poļu - Wesolych swiat
Portugāļu - Boa Pascoa
Rumāņu - Paste Fericit / Hristos a
inviat (Christ has risen)
Serbu - Hristos voskrese
Spāņu - Felices Pascuas
Sicīliešu - Bona Pasqua
Zviedru - Glad Pask
Slovāku - Milostiplne prezitie
Velkonocnych sviatkov
Slovēņu - Vesele velikonocne
praznike
Turku - Mutlo (eller Hos) Paskalya
Vjetnamiešu - Chuc Mung Phuc Sinh

Starpskolu sacensības florbolā
23.aprīlī 4. klases meitenes piedalījās starpskolu sacensībās florbolā.
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