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Milí čtenáři, 
 
vítejte u nového čísla Čakopisu.
 
Toto vydání je věnováno zimě,
která je letos tak trochu
netypická, zvláštní, občas
podzimně deštivá a větrná, jindy
jarně teplá, ale kterou si i přesto
- jak doufáme - všichni
maximálně užíváte.
 
A pokud byste se přece jen
občas trochu nudili, určitě si
přečtěte články, které jsme
pro Vás připravili.
 
Dozvíte se například zajímavosti
o studentech, kteří naši školu
navštívili v rámci projektu
Edison, můžete nasát zimní
hudební atmosféru z našeho
hudebního playlistu nebo si
přečíst vítězné práce ze školní
literární soutěže Píšeme s chutí.
 
Samozřejmě nesmí chybět ani
pravidelná rubrika Studijní rady
a tipy, stejně jako nahlédnutí
k našim nejmenším žáčkům -
do školní družiny.

A nezapomeňte, že stále čekáme
na Vaše příspěvky, názory
a doporučení, které nám můžete
zasílat na redakční mail
 
cakopis@email.cz.
 
Pěkné zimní čtení!!!

CO MOŽNÁ NEVÍTE O ZIMĚ 
A SNĚHU

Možná nevíte, že největší
sněhulák na světě byl postaven
ve městě Bethel ve státu Maine.
Největší sněhový muž měřil
celých 37 metrů a jednotlivé
části byly přidělávány jeřáby.
Stavba trvala okolo 15 dní.
 
Možná jste někdy přemýšleli,
jaká nejnižší teplota byla
na světě naměřena. Pokud ne,
my vám to stejně řekneme.
Tento světový rekord drží ruská
výzkumná stanice v Antarktidě,
kde naměřili neuvěřitelných
-89,2 °C. Nejchladnějším
obydleným místem na světě je
vesnice Ojmjakon. Nachází se
na Dálném východě v ruské
republice Sacha a trvale v ní žije

550 obyvatel. Zatímco vy teď
listujete Čakopisem,
v Ojmjakonu je něco mezi -40
a -50 °C.
 
Možná by vás to nikdy
nenapadlo, ale sníh doopravdy
není bílý. Skládá se z ledových
krystalků (vloček). A ty ve velké
koncentraci vytvářejí dojem, že
se jedná o bílou barvu.
 
Nejdelší značená sjezdovka
na světě se jmenuje Sarenne
a leží ve francouzském
lyžařském středisku Alpe
d'Huez. Měří více než 19
kilometrů a sjet ji trvá
minimálně hodinu.

autor článku:
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autor článku:
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VÝZNAMNÁ 
ÚNOROVÁ 
DATA

 
14. února 1368 – narozen český
král a římský císař Zikmund
Lucemburský, 38. český
panovník
 
15. února 1924 – narozen Jiří
Šlitr, český skladatel
 
15. února 1972 – narozen
Jaromír Jágr, jeden
z nejslavnějších českých
hokejistů
 
18. února 1126 – bitva
u Chlumce, Soběslav porazil
římského krále Lothara III.
 
18. února 1932 – narozen Miloš
Forman, významný americký
režisér českého původu
 
22. února - Den sesterství
 
21. února - Mezinárodní den
mateřského jazyka
 
26. února 1361 – narozen český
král Václav IV., 37. český
panovník

autor článku:
TEREZA HLADÍKOVÁ

6. února 1905 – narozen Jan
Werich, známý český herec
a komik, nerozlučně spjatý
s Jaroslavem Ježkem a Jiřím
Voskovcem
 
6. února 1895 – narozen
Ferdinand Peroutka, významný
český spisovatel
 
7. února 999 – zemřel Boleslav
II., 6. český panovník; za jeho
vlády proběhlo vyvraždění
konkurenčního rodu
Slavníkovců
 
14. února – Svátek
zamilovaných (Valentýn)

ZIMNÍ 
BÁSNIČKY

 

 
Zimo, táhni pryč!  
 
Zimo, zimo, táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič!
 
Odtáhnu tě za pačesy
za ty hory, za ty lesy,
až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.
 
autor: Jiří Žáček

autor článku:
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Paní zima 
 
Paní zima oblékla si bílý šat,
sluší jí to, co vám budu povídat.
Velké přání má, brzičko se vdát,
neví ale, kdo prý o ni bude stát.
 
Proč ta bílá dáma tolik
pospíchá?
Najdem pro ni nejlepšího
ženicha.
Ani netřeba dávat inzerát.
My už víme, kdo ji bude míti
rád.
 
Děti, hádejte, kdo by to moh
být?
Kdo by se moh paní zimě
zalíbit?
Uhodli jste to! Ano, je to tak!
Nejmilejší ženich bude
sněhulák.
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NÁVŠTĚVY 
ZDALEKA
Letos nás v rámci projektu
Edison navštívili studenti z osmi
různých zemí - Ruska,
Indonésie, Srbska, Itálie, Jižní
Korey, Číny, Brazílie a Ghany. 
Tito studenti si pro naše žáky
připravili prezentace o svých
zemích, kulturách
a zajímavostech.
 
Děti si tak procvičily angličtinu
a možná si domů odnesly
i zajímavé fráze z jiných jazyků.
 
A to ještě zdaleka není vše!
Připravili jsme si pro Vás krátký
rozhovor s několika lidmi
z tohoto projektu.
 
Proč jste se rozhodl/a zapojit
do projektu Edison?
 
Rusko:  Když jsem byla menší,
moje maminka Prahu navštívila
a hodně mi o ní vyprávěla.
A také proto, že cestování
opravdu zbožňuji.
 
Indonésie:  Je to celkem vtipný
příběh. Na naší univerzitě máme
v prvním ročníku „stáže“.
Dívka, která se mi líbí, mi
projekt Edison představila a mě
zaujal ze dvou důvodů: jednak
jsem chtěl jet s ní, jednak se mi
projekt moc líbil. Dle mého je
skvělé, že se naučíte více
o světě, poznáte nové lidi
a naučíte ostatní něco o své
zemi.
 
Srbsko:  Zapojila jsem se jako
dobrovolnice a chtěla již dlouho
navštívit Prahu. Přihlásila jsem
se všude, kde jsem měla
možnost pracovat s mladými
lidmi. Zabralo mi jen chvilku
najít všechny výhody tohoto
projektu a nemohu být
šťastnější.
 
Itálie:  Byla to pro mne
příležitost vylepšit se. Také
navštívit cizí zemi, učit se její
kultuře, a to vše v jiném jazyce,
což se mi velmi hodilo.
 
Brazílie:  Přihlásil jsem se,
protože jsem se chtěl vylepšit
jako učitel, jelikož studuji
na chemicko-přírodovědného
učitele. Další důvod je, že jsem
chtěl navštívit Česko.
 
Ghana:  Byl jsem součástí
podobného projektu už v Rusku,
moc se mi líbil a chtěl jsem ho
ještě znovu zažít.
 
Jižní Korea:  Důvod, proč jsem

se zapojila, je, že jsem chtěla,
aby se lidé dozvěděli více
informací o mé vlasti, a také
jsem chtěla poznat novou
kulturu.
 
Jste v České republice poprvé?
 
Rusko:  Ano, tohle je mé poprvé.
 
Indonésie:  Ano, jsem poprvé
v Evropě.
 
Srbsko:  Ne, tohle je už potřetí,
co tu jsem.
 
Itálie:  Je to už potřetí, co jsem
v Praze - opravdu se mi tu líbí.
 
Brazílie:  Ano, jsem tu prvně.
 
Ghana:  Ano, tohle je poprvé, co
tu jsem.
 
Jižní Korea:  Jako většina jsem
zde poprvé.
 
Co se vám na Česku líbí?
 
Rusko:  Užívám si to tu, takže
vše!
 
Indonésie:  Obdivuji ho. Hlavně
kvůli tomu, jak se od Indonésie
liší - je tu takový příjemný klid
oproti našim zalidněným ulicím.
Také se mi zalíbila veřejná
doprava, počasí je nádherné
a lidé jsou extrémně přátelští,
přestože neumíme česky.
 
Srbsko:  Všechno!
 
Itálie:  Určitě památky a také
český přístup k životu.
 
Brazílie:  Mám to tu rád
z několika důvodů: lidé jsou
většinou milí a laskaví; kultura
je velice zajímavá; je to tu
krásné a živé spolu se spoustou
historie, uměním, s přírodou
a úžasnými místy, která můžete
navštívit.
 
Ghana:  Školy a jejich systém,
a rozhodně lidé!

 
Jižní Korea:  To, jak je to tu
krásné. Památky, příroda a okolí
jsou dechberoucí.
 
Jaké je vaše oblíbené české
jídlo?
 
Rusko:  Definitivně guláš.
 
Indonésie:  Moc jsem toho
lokálního ještě nezkusil, ale
jedno vím určitě – miluji
svíčkovou!
 
Srbsko:  Zatím nemám favorita,
možná guláš.
 
Itálie:  Guláš – zbožňuji ho!
 
Brazílie:  Mé oblíbené jídlo je
(zatím) svíčková.
 
Ghana:  Svíčková!
 
Jižní Korea:  Z toho, co jsem
zatím měla, mi chutnalo vše.
 
Povězte nám nějaký fakt o vaší
zemi!
 
Rusko:  V Rusku je fotbal
populárnější než hokej, přestože
jde našemu týmu lépe.
 
Indonésie:  Indonésie je jedna
z nejlidnatějších zemí světa.
Většina lidí zde mluví třemi
jazyky.
 
Srbsko:  Srbština je jediný jazyk
v Evropě, který má dvě různé
abecedy. To znamená, že umíme
jak latinku, tak azbuku!
 
Itálie:  V Itálii mají lidé úplně
jinou povahu a je to tam celkově
jiné než tady - pro příklad: všude
je plno turistů, je problém se
dostat třeba k muzeu či
do veřejné dopravy, s čímž tady
problém není.
 
Brazílie:  Brazílie má největší
japonskou komunitu (mimo

Japonsko), takže naše kultura je
hodně ovlivněná tou japonskou.
 
Ghana:  Ghanská měna se
nazývá "cedi", což znamená
mořská mušle. Dříve s nimi lidé
platili.
 
Jižní Korea:  Písnička Baby
Shark, která je známá již
po celém světě, pochází právě
od nás, z Jižní Korey.
 
 
 
V pátek pak proběhla tzv. Global
Village , kde si pro nás studenti
připravili různá stanoviště
s ukázkami z jejich kultury.
 
Děti z druhého stupně si je
mohly projít a vyhrát například
brazilskou sladkost nebo si
zkusit typický šátek babiček
z Ruska. Mohly se také
dozvědět, jaké jméno by dostaly,
kdyby se narodily v Ghaně,
nebo jak napsat ahoj v čínštině.
Mohly si zazpívat společně
s chlapcem z Indonésie, podívat
se na tradiční srbské oblečení
a naučit se i zajímavá italská
gesta.
 
Přestože jsem zažila jen dva
takové projekty, tento ročník se
mi líbil nejvíce. Všichni studenti
byli velice přátelští a milí.
 
Za organizaci děkujeme paní
učitelce Marhitě a paní učitelce
H. Houškové.

autor článku:
JASMÍNA DHIBI
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PÍŠEME S CHUTÍ
Milí čtenáři,
na této straně bychom Vám rádi
představili práce, které zvítězily
v literární soutěži Píšeme
s chutí.
Tato soutěž je již tradičně
vyhlašována pro všechny žáky
druhého stupně. V letošním
školním roce mohli žáci psát
libovolnou formou na téma
"Nejkrásnější dárek".
Autorkami vítězných prací se
staly Hanna Barák (kategorie 8.
a 9. roč.) a Nathalie Adriana
Weberová (kategorie 6. a 7.
roč.).
 

 
Nejkrásnější dárek   
Hanna Barák
 
Už nějakou dobu mám takový
pocit, jako by přede mnou taťka
s mamkou něco tajili.
Když přijdu do pokoje, zrovna si
něco potichu šuškají, a jakmile
si mě všimnou, přestanou
a dělají jakoby nic.
Za žádnou cenu nemůžu přijít
na to, co zamýšlejí. Narozeniny
nemám a Vánoce jsou ještě
daleko. Po nějaké době už to
vzdávám a jen čekám, až se něco

foto: ilustrace: Hanna Barák

stane nebo až mi to sami řeknou.
Nic. Snaha je marná.
 
Jednou jsem seděla v autobuse,
hlavou opřená o okénko,
a dívala jsem se na okolí.
Vracela jsem se z kroužku.
Najednou mi v batůžku zazvoní
telefon. Obrazovka mi ukazuje,
že je to máma, a tak to rychle
zvednu: ,,Ano?" zeptala jsem se.
,,Ahoj, jsme tady kousek, víš,
v té cukrárně. Pojď za námi,
dáme si něco a pak tě svezeme
domů."
Mámin hlas zněl kapku
vzrušeně. Odpověděla jsem jí:
,,Dobře, super, hned jsem tam!''
Na další zastávce jsem
vystoupila a ubírala se k malé
cukrárně na rohu ulice.

 
Vešla jsem do obchůdku
a všimla jsem si, jak vedle mých
rodičů sedí tmavovlasá dívka.
Zatímco jsem kráčela směrem ke
stolu, přemýšlela jsem, co si
o tom mám vůbec myslet. Táta
se na mě otočil a tajemně se
usmál.
 
Prošla jsem kolem dívky a sedla
si vedle mamky. Nic jsem
neříkala, čekala jsem, až oni
začnou první a vše mi vysvětlí.
Táta po chvíli rozpačitého
rozhlížení začal. ,,Víš... my jsme
ti o tom ještě nikdy neříkali,
protože jsme vůbec v něco
takového nedoufali, ale stalo se."
Táta se zhluboka nadechl a já
jsem se už nemohla dočkat, co
z něj vypadne. Nakonec řekl:
,,Ona je tvoje sestra."
Údivem jsem otevřela ústa
a polilo mě horko. Mísil se
ve mně pocit radosti, překvapení
a obav. Dívka, tedy teď už moje
sestra, se usmála, zjevně
potěšená z mojí reakce.
 
,,Jmenuje se Šárka. Víš, když se
narodila, hodně jsem pil,
protože jsem byl alkoholik.

Nedokázal jsem si vydělávat
a všechno jsem propil. Máma
byla kvůli tomu velmi nešťastná.
A tak jednoho dne došlo k tomu,
že nám ji vzali." Táta se
odmlčel.
,,Poté jsem se tvrdě rozhodl, že
už pít nebudu, ale stejně jsme ji
nedostali zpátky. A po roce jsi
přišla ty. Nechtěli jsme, abys
vyrůstala sama, a tak jsme Šárku
začali hledat."
Všimla jsem si, že se tátovi
do očí nahrnuly slzy.
,,A nakonec jsme ji našli,"
zašeptala mamka.
 
Už jsem se nebála. Vstala jsem
a objala jsem sestru, jak jsem jen
mohla. Sestru.
Moji sestru!

 
Nejlepší dárek   
Nathalie Adriana Weberová
 
Byl krásný zimní den, na obloze
žádné mráčky, jen azurově
modro. Shora na nás vykukovalo
jasně zářící slunce a ráno bylo
tady. Tiše jako myška jsem
slezla dolů z palandy, vyšla ven
z pokoje a usadila se na našem
gauči. Roztáhla jsem závěsy
a užívala si nádherného zimního
rána. Po pár minutách sledování
mrazu zpoza okna jsem si šla
uvařit teplý zelený čaj. K němu
jsem pak přikusovala vánoční
perníčky a začala číst svůj
oblíbený román. Když se
probudil celý dům, nastala ta
pravá vánoční atmosféra.
 
Tatínek přinesl z balkonu malý
smrk, dal ho do speciálního
stojanu, aby nespadl, a my se
sestrou jsme hned začaly nosit
rudé a zlaté ozdoby
na stromeček. Tatínek popadl
do rukou fotoaparát a začal dělat
snímky nás dvou, jak věšíme
ozdoby.
 
Když byl stromeček dokončený,
maminka zvolala: „Pojďte se
oblékat, jde se na procházku.“
Všichni jsme už na sobě měli
zimní kožichy a vyrazili jsme.
Všude kolem nás byly spadané
listy, holé stromy a zamrzlá

okna. Nosy jsme měli červené
od zimy, zábly nás konečky
prstů u nohou i rukou. Obešli
jsme naši malou vesničku
a vrátili se do tepla. Poté
maminka uvařila druhou várku
teplého čaje, abychom se
zahřáli. Tatínek popadl ovladač
a naladil vánoční program
s českými pohádkami.
 
V dopise, který jsem poslala
Ježíškovi, stálo: „Milý Ježíšku,
moc bych si k letošním
Vánocům přála spoustu
oblečení, lásky, zdraví, veselí,
ale hlavně bych si přála
domácího mazlíčka. Výběr
nechám na tobě. Děkuji,
s pozdravem Naty.“
Nedočkavě jsem začala psát
svým kamarádům, co si
od Ježíška přejí oni. Skoro
všichni odpověděli, že telefon,
tablet, počítač nebo jakoukoliv
jinou elektroniku. Ne, já jsem si
přála něco mnohem lepšího.
Byla jsem nedočkavá, ale
do večera zbývala ještě dlouhá
doba.
 
Později odpoledne začala
maminka připravovat věci
k obalování a smažení kuřecích
řízků. Salát i polévku už měla
hotovou. Se sestrou jsme
přiběhly do kuchyně a pustily se
do práce. Maminka postupně
dávala řízky na rozpálenou

pánev a ty hotové pak odkládala
na talíř. Začali jsme připravovat
stůl, příbory, talíře, ubrousky,
sklenky. Na štědrovečerní stůl
jsme dali adventní věnec
a zapálili všechny svíčky.
 
Večeři jsme tradičně zahájili
přiťuknutím šampaňským.
Prvním chodem byla polévka,
maminka s tatínkem měli rybí, já
se sestrou rajskou. Poté jsme si
nandali řízky a bramborový
salát, který jsme připravili den
předtím. Já osobně sním
štědrovečerní večeři vždy velmi
rychle, protože jsem nedočkavá.
Když byla maminka malá, měla
to prý úplně stejně. Babička
však miluje kapra a tentokrát si
minimálně dvakrát přidala, čímž
zdržela rozdávání dárků. Kapr
má totiž hodně kostiček a musí
se jíst velmi opatrně, aby vám
nějaká nezaskočila. Konečně
celá rodina dojedla a my jsme
mohli odejít od stolu. Maminka
začala sklízet špinavé nádobí
a rovnala ho do myčky.
 
Tatínek už na nás volá, abychom
zalezli do pokoje a tam počkali.
Mezitím otevře balkonové
dveře, aby Ježíšek mohl dovnitř.
Když mají rodiče vše uklizeno,
uzamknou dveře od obývacího
pokoje, aby k Ježíškovi nikdo
nemohl či ho nevyplašil. Poté si
k nám sednou na postel a začnou

si s námi povídat. Tatínek si jako
vždy potřebuje ještě odskočit
na toaletu, a tak čekáme, až se
opět vrátí. V ten moment, kdy je
zpátky, začne cinkat zvonek.
 
Vtrhneme do obývacího pokoje,
kde to voní po čerstvém
vzduchu, stromečku a dárcích.
Fotoaparát, který je umístěn
v rohu místnosti, natáčí každý
detail. S veselím rozbalujeme
vánoční dárky. Všechny dárky
už jsou kompletně rozbalené, ale
jeden jediný, ten největší
v papírové krabici, ještě ne.
Přiblížím se k němu a na krabici
zahlédnu své jméno. Pomalu
začnu dárek rozbalovat
a najednou na mě vyskočí malý
bílý králíček. Po obličeji mi
tečou slzy. Králíčka pojmenuji
Ušík - kvůli jeho roztomile
malým ouškům.
Tohle byly ty nejlepší Vánoce
na světě!
 
(redakčně upraveno)
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STUDIJNÍ 
RADY A TIPY

- Vzpomeňte si, že věci musíte
slyšet, nejen vidět, abyste se to
mohli dobře naučit.
Vizuální 
Učíte se čtením
nebo prohlížením obrázků.
Rozumíte a pamatujete si věci,
které jste viděli.
- Při učení se nerozhlížejte
po okolí.
- Zvýrazňujte si slova.
- Vzpomeňte si, že abyste se
mohli naučit věci správně,
nestačí vám pouze je slyšet,
potřebujete je i vidět.
Praktický 
Učíte se dotykem a děláním věcí.
Rozumíte a pamatujete si věci
fyzickou aktivitou.
- Přejíždějte si přes těžko čitelný
text z učebnice prstem,
vyslovujte věty nahlas.
- Při učení žvýkejte žvýkačku
nebo se opatrně houpejte 
(OPATRNĚ!) .
- Vzpomeňte si, že nejlépe se
učíte tím, co děláte, nejen

čtením, viděním nebo slyšením.
 
Aplikace 
Také většinu svého času trávíte
na mobilu? Pak je tento tip
přímo pro vás! Existují mobilní
aplikace, kde si můžete procvičit
nebo se naučit nové dovednosti.
Stačí jim věnovat 15 minut
denně místo hloupého projíždění
příspěvků, které jste už stejně
viděli dvacetkrát, a hned ze sebe
budete mít lepší pocit. Zde je pár
tipů:
 
Čeština do kapsy - pokud si
nejste něčím jistí, nemusíte

s sebou tahat Pravidla českého
pravopisu, protože v aplikaci
Čeština do kapsy máte vše
přehledně shrnuto!
 
Flashcards+ - aplikace vhodná
pro všechny, co se rádi učí
pomocí kartiček. Můžete si
vytvořit vlastní kartičky i s
obrázky, je tu možnost stažení
kartiček vytvořených jinými
uživateli.
 
Duolingo - parádní aplikace,
která vás naučí téměř jakýkoli
jazyk. Od angličtiny, němčiny až
po čínštinu nebo třeba latinu.

autor článku:
JASMÍNA DHIBI

autor článku:
ALŽBĚTA JASNÁ

Po delší době jsme zase zpět
s pár novými radami, jak se lépe
učit. Najdete zde i doporučení
na aplikace, které Vám pomohou
se učit s radostí! :)
 
Váš styl učení 
Aby bylo vaše učení
efektivnější, je důležité vědět,
jakým způsobem se toho nejvíce
naučíte. Existují 3 různé styly
a pro každý z nch pro Vás máme
doporučení:
 
Sluchový 
Učíte se nasloucháním.
Rozumíte a pamatujete si věci,
které jste slyšeli.
- Když studujete, předčítejte si
text nahlas.
- Čtěte si nahlas pokyny, mluvte
si pro sebe při postupech.

TIPY NA 
LYŽOVÁNÍ

nejnovější: Lipno (sever
Šumavy)
nejblíže Praze: Chotouň (Jílové
u Prahy)
 
RAKOUSKO:
Sölden: 1350-3340 m n.m.
Zell am See: 750-3029 m n.m.
Nassfeld: 600-2002 m n. m.
 
ITÁLIE:
Aprica: 1162-2270 m n. m.
Marmolada: 1446-3269 m n.
m.

Livigno: 1815-2798 m n. m.
 
FRANCIE:
Chamonix Mont Blanc:
1030-3842 m n. m.
Alpe d´Huez: 1120-3330 m n.
Courchevel: 1300-2738 m n. m.
 
ŠVÝCARSKO:
Zermatt: 1562-3889 m n. m.
(51 vleků)
Saas Fee: 1800-3600 m n. m.
Champery: 950-2277 m n. m.

autor článku:
BARBORA KLATTOVÁ

NEJOBLÍBENĚJŠÍ
STŘEDISKA V ČR:
nejdelší sjezdovky: Rokytnice
nad Jizerou (Krkonoše)
nejnavštěvovanější lyžařské
středisko: Špindlerův mlýn
(Krkonoše)
nejnáročnější: Špičák (Šumava)

Valentýnské 
filmy

po dopravní nehodě ztratil chuť
do života. Ví, čím byl kdysi,
a všechno se mu nyní zdá
nepodstatné, a také přesně ví, jak
s tím skoncovat. Zato neví, že
Lou mu vtrhne do života jako
náhlá bouře. A ani jeden z nich
neví, že jeden druhého navzájem
navždy změní...
 
Co s láskou 
Romantický / Drama
USA, 2014
 
V roce 1984 byli Amanda
a Dawson spolužáci na střední
škole. Vznikla mezi nimi přímo
osudová láska. Měšťacká
společnost jim ji nedopřála.
Zklamaná Amanda odešla
studovat na vysokou školu
a Dawsona po tragické
autonehodě zavřeli do vězení.
Neviděli se celé čtvrtstoletí,
dokud se nesetkali na pohřbu

společného přítele Tucka, který
jim poskytl útočiště v době, kdy
museli svou lásku tajit. Ani
jeden z nich nežil život, jaký si
vysnil ... a ani jeden z nich
nezapomněl na první lásku, která
je navždy změnila. Všechny
krásné i bolestivé vzpomínky
najednou ožijí a bývalí milenci
mají před sebou společný
víkend. Příležitost změnit
dosavadní život je na dosah
ruky, ale ... je to ještě možné? Je
možné přepsat minulost? A je
láska opravdu to nejcennější, co
může člověk darovat?

 
Hvězdy nám nepřály 
Romantický / Drama
USA, 2014
 
Příběh vypráví o šestnáctileté
dívce Hazel, která trpí
rakovinou. Její rodiče ji nutí, aby
chodila na setkání podpůrné
skupiny, kde se následně
potkává se sedmnáctiletým
Augustem Watersem, bývalým
hráčem basketbalu, který
v minulosti také trpěl rakovinou.
Oba se do sebe zamilují
a prožívají skvělý život, dokud...

autor článku:
ELIŠKA PETŘÍKOVÁ

autor článku:
SÁRA ROBOVÁ

Než jsem tě poznala 
Drama / Romantický
USA, 2016
 
Louise ví leccos. Ví, že se jí líbí
práce v bistru, a ví, že možná
nemiluje svého přítele Patricka.
Zato neví nic o klasické hudbě,
neví, že přijde o místo, a kdyby
tušila, co ji čeká, asi by tomu
stejně nevěřila. Will zase
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RECEPTY

Salát z rýžových nudlí
s kuřetem
 
Suroviny 
5 ks jarní cibulky
1 cibule
2 ks čili papriček
100 g čerstvého zázvoru
6 stroužků česneku
60 ml sojové omáčky
250 ml čínského vína - na vaření
2 lžíce cukru krupice
1 ks kuřete, cca 1,8 kg
400 g rýžových nudlí
1 hrst máty
1 svazek koriandru
200 ml čínské sladkokyselé
omáčky
2 ks salátové omáčky
100 g arašídů
 
Postup
Ve velkém hrnci přiveďte k varu
4 l vody s jarní cibulkou,
oloupanou a nakrájenou cibulí,

čili papričkami, pokrájeným
zázvorem, oloupaným
česnekem, sojovou omáčkou,
vínem a cukrem. Vložte kuře
prsy ke dnu a zmírněte teplotu.
Vařte 20 min. a poté odstavte,
přiklopte pokličkou a nechte
hodinu stát.
Mezitím namočte ve velké míse
do studené vody rýžové nudle,
alespoň na 30 min. Poté
přiveďte k varu 3-4 l vody,
osolte a přidejte nudle. Nechte
asi 2-5 min. povařit, poté hned
slijte a prolijte studenou vodou.
Kuře vyjměte z vývaru
a odstraňte kůži. Oberte maso
a natrhejte na vlákna. Nasypte i s
nudlemi do mísy a přidejte
nasekanou mátu a koriandr.
Přilijte omáčku a na dlouhé
plátky nakrájenou okurku, vše
dobře promíchejte. Salát bohatě
zasypte lístky máty
a nasekanými arašídy.
Přejeme dobrou chuť!

autor článku:
JULIE ŘEŽÁBKOVÁ

autor článku:
SÁRA SCHMIDTOVÁ

ZIMNÍ VTIPY
Víte, proč je na horách větrno?
Krakonoš měl k obědu fazole.
 
Dobře vychovaný hoch bázlivě
osloví sněhuláka před domem:
„Dobrý den, pane sněhuláku, vy
se na mě díváte?”
„Neboj, chlapče, nedívám,”
uklidní ho sněhulák.
 
Vnoučata se vrátila ze zimní
rekreace:
„Babičko, byli jsme na horách,
ale hory jsme neviděli, všude
jenom samý sníh.”
 
Lyžař přijíždí do hotelu, kde
pravidelně bydlí.
Recepční:
„Račte si přát pokoj číslo třicet
sedm jako posledně?”
„Samozřejmě.”
„Snídaně a večeře jako
posledně?”
„Samozřejmě.”
„A budete si přát, aby vás také
odvezli do stejné nemocnice
jako minule?”
 
Dva maníky zasypala na horách
lavina. Najednou ten jeden vidí,
jak se k nim blíží záchranářský
pes, bernardýn se soudkem, a tak
říká tomu druhému:
„Hele, nejlepší přítel člověka.”

„No jo, a nese ho pes!”
 
„Tati, už mě to sáňkování
nebaví.”
„Ale synu, jsi na čerstvém
vzduchu, nenaříkej a táhni mě
zase nahoru!”
 
Ptá se lyžař:
„Je pravda, že sjezd z toho
kopce je hrozně nebezpečný?”
„To je nesmysl, všichni se zabijí
až dole!”
 
Když odjížděl na hory, přál si,
aby padal sníh.
Přání se mu vyplnilo - zasypala
ho tam lavina.

autor článku:
TOMÁŠ KOREJS

autor článku:
TOMÁŠ EICHHORN

Zimní hádanky
1. Přišel k nám host,
spravil nám most,
bez sekery, bez dláta,
a přece je pevný dost.
 
2. Nemá zuby, ale kousat umí.
Nemá pusu, ale hvízdá.
 
3. Když padá, mlčí.
Když leží, vrže.
 
4. Které zrcadlo na jaře zmizí?
 
5. Lehká jako peříčko,
nemá ráda teplíčko.
Tančí něžně, snad i lehce,
roztát v kapku vody nechce.
Potká-li své sestřičky,
svět je bílý celičký.
 
6. Stojí stojí hrdina,
chlubně břicho vypíná.
Přijde-li však na něj slunce,
roztaje jak zmrzlina.
 
 
(Řešení: 1=mráz, 2=vítr,
3=sníh, 4=led, 5=vločka,
6=sněhulák)
 
 
 
 
 

SKRÝVAČKY 
Najdete slova, která mají
souvislost se zimou?
 
1. Ten hedvábný ubrus, Lenko,
na stůl nedávej!
 
2. Na jižní Moravě právě začala
vinařská sezóna.
 
3. Holky se včera domluvily, že
v pátek vyrazí do kina.
 
 
(Řešení: 1=brusle, 2=lavina,
3=lyže)

autor článku:
TOMÁŠ KOREJS

autor článku:
TOMÁŠ EICHHORN

ZIMNÍ PLAYLISTY
S radostí Vám přinášíme dva
nové playlisty.
 

 
Mrazivý leden  
 
▶ Lost in the woods - Jonathan
Groff
 
▶ Cold coffee - Ed Sheeran
 
▶ i need to be alone - girl in red
 
▶ Lover - Taylor Swift
 
▶ Ice Cold Pool - Wallows
 

 
Láskyplný únor  
 
▶ Coloring Book - The
Regrettes
 
▶ Valentine - 5 Seconds of
Summer
 
▶ Accidentally in love -
Counting Crows
 
▶ London Boy - Taylor Swift
 
▶ Someone to you - BANNERS

autor článku:
JASMÍNA DHIBI
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OKÉNKO DO 
ŠKOLNÍ DRUŽINY

V raketách vzhůru do roku
Krysy!
 
Vánočním prázdninám
odzvonilo a s vítáním nového
roku 2020 přejeme všem, aby
každému přinesl plno nových
příležitostí, kreativní energie
a pozitivních změn.
 
Takové jsou i astronomické
zvěsti o roku 2020, který se
podle čínského kalendáře ocitá
v roce Krysy.
V družince jsme počátek roku
začali vskutku velkolepě.
 
Planetárium
 
Dvě středeční odpoledne se žáci
školní družiny vydali
na poznávací výlet do pražského
planetária. To tematicky
doplňuje náš celoroční plán,
kterým je právě objevování
vesmíru.
 
V planetáriu jsme se nejprve
nasvačili, abychom získali
dostatek sil na všechna
dobrodružství. Poté nás čekalo
zajímavé povídání o východech
a západech Slunce a pozorovali
jsme zimní oblohu v Praze.
Dozvěděli jsme se také něco
o hvězdách a souhvězdích. Pak
už byl nejvyšší čas na sledování
pohádkového příběhu Polaris 2,
na který jsme se všichni moc
těšili. A naše očekávání bylo
naplněno! Pohádka se všem moc
líbila a ještě dlouho jsme o ní
společně debatovali.
 
Výlet jsme zakončili nákupem
suvenýrů a drobných dárečků,
které jistě společně s nadšeným
vyprávěním potěšily všechny
maminky i tatínky. Návštěva
planetária byla jedním slovem
úspěšná, a proto se už teď

můžeme těšit na další výletování
s družinou.
 
Okénko 3. oddělení - Kočičky
 
Kluci a holky ze třetího oddělení
si dlouhé zimní chvíle krátili
třeba výtvarnou tvorbou.
Chodbu školy ozdobili prvňáčci
plastickými 3D sněhuláky
z papíru. Jemnou motoriku
procvičovali při tvorbě
gumičkových náramků, které
zaměstnaly ruce i hlavičku
na několik hodin a užilo se
u toho mnoho zábavy.
 
Tancovačka a hraní deskových
her byly jasnou volbou
pro dlouhá lednová odpoledne.
 
Okénko 4. oddělení – Vesmírní
tygříci
 
Tygříci se naplno zaměstnávali
zkoumáním vesmíru, konkrétně
Sluneční soustavou. Výsledkem
celého bádání bylo zpracování
knihy o Sluneční soustavě
s popiskem jednotlivých planet,
které si každý vybarvil podle
zapůjčené knihy jednoho
tygříka.
 
Zimní období přineslo
do oddělení také více únavy,
a tak se děti s polštářky
setkávaly v kroužku a dozvídaly
se zajímavosti o svých
kamarádech, oblíbených zimních
sportech, symbolech štěstí
nebo o novoročních
předsevzetích.
 
Sníh se tygříci snažili přivolat
zimní výzdobou třídy
i písničkami, avšak bez úspěchu.
Nezbývalo než se smířit s tím, že
ven budou chodit s míčem, a ne
se sáněmi.

 
Okénko 6. oddělení - Králíčci
 
Králíčci naskočili do nového
roku královsky.
 
Jako připomínku na Tři krále si
zazpívali písničku „My tři
králové jdeme k vám“ a u toho si
vyrobili královské koruny.
Králíčci byli v lednu další
skupinou, která přijala pozvání
do Future Classroom, kde
poznávali ozoboty a jiné roboty,
které jsou používány ve výuce.
Páni, to byl zážitek!
 
Radovánky ve sněhu se bohužel
nekonaly, a tak si zimní
atmosféru žáci připomněli
alespoň při zkoumání zvířecích
stop ve sněhu a povídáním
o náročném období pro zvířata
žijících v přírodě. Výsledkem
bylo krásné zpracování ledního
medvěda. Stihli proletět
i vesmírem a vyrobit si Sluneční
soustavu.

Za tým školní družiny Hana
Malenová


