Anička Glatterová

Obsah
Obsah……………………………………………………………………………………………………..……….1
Slavíme narozeniny – březen….…………....……………………………………….………2
Březen v historii.…………………………..……………………………………….……………3-4
Pražská zimní expedice………….………………………………………………………….…5-6
Zimní expedice - Vítkovice………………………………………………………………….7-9
Družinový kalendář…….…………………………………………………………………………….10
Školní kočka……………………………… ……………………………………………………………..11
Putování za českými zvyky - masopust.…………………………………………….12
Jazykový koutek……………… ………………………………………………………………………13
Na slovíčko s Ivou….…….………………………………………………………………………..14
Z učitelských kuchařek……………………………………………………………………………15
Co nás čeká?………………………………………………………………………………………………16
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Slavíme narozeniny-březen
2.3. Zdeněk Lhotský – 8.třída

3.3. Lucie Říhová – 8.třída

5.3. Jakub Rumler – 1.třída
Tereza Brožová – 3.třída
Štěpán Maxim Dančo – 7.třída

7.3. Štěpánka Nováková – 6.třída

12.3. Ráchel Varclová – 3.třída

13.3. Šimon Jakoubek – 7.třída

15.3. Jáchym Štulíř – 9.třída

.

21.3. Nicolas Michálek – 5.třída
Tobias Michálek – 5.třída

23.3. Martin Špetlík – 6.třída

28.3. Adrian Manga – 6.třída
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Březen v historii
1.3. 1565 – bylo založeno město Rio de Janeiro – Lednová řeka
- v roce 2016 se zde budou konat letní olympijské hry
- je známé gigantickou sochou Krista Vykupitele
(Cristo Redentor), která je umístěna na hoře
Corcovado
- socha je vysoká 30,3 m a váží 1145 tun

2.3.1824 - se narodil BEDŘICH SMETANA

.

- v roce 1874 ochluchl. Dlouho byla uváděna jako příčina
nemoci syfilis. Podle nejnovějších antropologických
výzkumů se jednalo o zánět kostí, který byl způsoben
nehodou a zraněním obličeje v dětském věku
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u

Březen v historii
5. března - 1953 zemřel Stalin
14. března 1953 - zemřel československý prezident Klement
Gottwald
-obě dvě úmrtí spolu souvisejí, Stalina postihla 1. března mrtvice a
pár dní později zemřel
- Gotwald i přes protesty lékařů odletěl na Stalinův pohřeb
- bezprostřední příčinou smrti byla prasklá aorta, které příliš
nepomohl letecký transfer
- jeho zdravotní stav byl již řadu let předtím špatný. Trpěl třetím
stádiem syfilidy a následky choroby násobily i špatné návyky: pití
alkoholu a kouření.

31.března 1889 dostavěna EIFFELOVA VĚŽ
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Zimní expedice 2015 - Praha

2.,3. a 4.třída se tento týden věnovala zdravému životnímu stylu.

Lukášovi evidentně vlastní jídlo zachutnalo.
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Zimní expedice Praha - 2015

5.
Dravců se žáci nezalekli.

2. stupeň navštívil mimo jiné také Pražský hrad.
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Zimní expedice - Vítkovice
Letošního lyžáku se zúčastnil rekordní počet žáku. Celkem výcvik
absolvovalo 36 dětí. Nejvíce zástupců měla 2. třída. Jak je z obrázku
patrné, počasí nám letos přálo.

Malí lyžaři a malé lyžařky dělali velké pokroky.
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Zimní expedice - Vítkovice

V letošním roce jsme poprvé v historii vytvořili také běžkařský oddíl.
Do dějin takto vstoupili: Adam Čapek, Vojta Kulhavý, Marek Jakoubek,
Šimon Jakoubek a Jonáš Kulhavý.

Již pravidelně jsme vyrazili během volného dne na chatu Rezek. Zde
si každý předem objednal své oblíbené jídlo.
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Zimní expedice - Vítkovice

Takto si sjezdovku Vurmovka představuje Anička Glatterová.

„Tento rok, jako každý rok, jsme jeli do Vítkovic. Odjížděli jsme
v neděli 15.2. Přijeli jsme tam v 10:30. Když jsme přijeli, tak jsme si
rozdělili pokoje a šli jsme na oběd. Po obědě byl polední klid. Po
poledním klidu jsme šli lyžovat a snowboardovat. Bylo hodně sněhu a
svítilo sluníčko. Na sjezdovkách se nám lyžovalo dobře. Nebyli ani moc
fronty. Večer jsme se koukali na pravidla sjezdovek. Lyžák jsme si
moc užili.“
( Adélka Kavková a Maruška Holtová – 4.třída)
Vzhledem k velkému zájmu hledáme na příští rok jinou lokalitu
s větší ubytovací kapacitou. Potřebuje ubytování s kapacitou cca
50 míst. V ideálním případě nějakou chatu přímo u sjezdovky.
S hledáním nám můžete samozřejmě pomoci.
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Družinový kalendář
Již řadu let vzniká v družině kalendář. Každý měsíc je vybrán
nejhezčí či nejzajímavější výkres, který se poté objeví na chodbě
před družinou. Od měsíce března můžete vítězný obrázek vidět i
v našem časopise. Měsíc březen nám zpestří ptáček od Doubí
Konůpkové.
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Školní kočka

Od podzimu se dalším členem naší školy stala tato kočka. Každé ráno
ji můžete spatřit v blízkém okolí školy. Za těch několik měsíců se
pěkně spravila.
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Putování za českými zvyky - Masopust

Celoroční projekt 1. stupně doputoval k masopustu. Akci nám
popsala a nakreslila žákyně 2. třídy Nikolka Rozumová.
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Jazykový koutek
V této rubrice budeme chtít dokázat, že český jazyk je velmi
zajímavý a že není třeba se ho bát. Dnes se vám pokusíme vysvětlit
některá česká ustálená slovní spojení.
1. Španělská vesnice
- toto sousloví představuje něco neznámého, cizího
- do českého prostředí jej zanesl častý návštěvník naší
země Goethe
- prý jako vzpomínka na dobu Karla V. a nezvyklých
španělských mravů
- v jiných zemích se používají podobná slovní spojení
např. ŠPANĚLSKO - para mi es griego = je to pro mě řečtina
POLSKO - Dla mnie to czeski film = Je to pro mě český
film.
2. Slaměný vdovec
- toto sousloví označuje muže, jemuž někam odjela žena,
není důležité kam
- spojení je přejato z němčiny, původně ale jako slaměná
vdova
3 vysvětlení vzniku dnešního významu
a) jde o mimomanželské sexuální styky, které se odehrávaly
kdesi na slámě
b) vzpomínku na zvyk, podle něhož nevěsty, které nebyly
pannami, což byly většinou vdovy, nosily slaměný věnec
c) hastroš do polí se řekne německy Strohman, slaměný muž.
Strohman byla napodobenina muže, byl to nepravý muž,
a tak se slovo Stroh, sláma, začalo vnímat jak synonymum
pro napodobeniny a nepravé věci.
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Na slovíčko s Ivou
Oblíbená kniha: časopisy o bydlení
Oblíbené jídlo: smažený sýr + americké brambory + tatarka
Oblíbená země: Čechy a Morava
Oblíbená píseň: Slavíci z Madridu
Oblíbené zvíře: kočka
Oblíbená postava historie: nemám
Nehorší lidská vlastnost: lidská blbost
Nejlepší lidská vlastnost: spolehlivost
Oblíbený pamlsek: čokoláda
Oblíbená barva: jak kdy, podle nálady
Oblíbený film: Starci na chmelu
Oblíbený citát: V jednoduchosti je síla
(Kája Dymáčková a Ivetka Hájková)

Stránka 14

Z učitelských kuchařek -3
Dnes vám prozradí svůj oblíbený recept kolegyně Pavlína Solarová.
Kuřecí prsa plněná balkánským sýrem a sušenými rajčaty
Ingredience:
250g Kuřecí prsa
50g Balkánský sýr
Sušená rajčata
Bazalka
Sůl, pepř
2 stroužky česneku
olej
Příloha:
Hranolky a smažená zelenina – 1 cibule, 1.2 stroužky česneku,
1 rajče, 1 paprika, sůl, pepř, tymián
Postup
Kuřecí prsa omyjeme, rozpůlíme a nožem vytvoříme kapsu.
Balkánský sýr nakrájíme na kostičky, z každé strany položíme
sušené rajče a lístek bazalky. Připravený balkánský sýr vložíme do
kapsy a párátky či špejlí kapsu uzavřeme. Kapsy z obou stran
osolíme a opepříme a na pánvi osmažíme na oleji, po obrácení kapes
potřeme česnekem a přidáme tymián. Pokud je maso z obou stran
hotové, vložíme jej do zapékací mísy i s výpekem, v troubě pečeme
10 minut na 160 °C.
Zelenina – nakrájíme na různě velké kousky, vložíme na pánev,
přidáme sůl, pepř, tymián, česnek. Přidáme výpek z masa a necháme
chvíli povařit.
Hranolky možno udělat v troubě nebo ve friťáku.
Dobrou chuť 
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Co nás čeká?
31.3. Velikonoční dílny
31.3. Velikonoční slavnost
Slavnost začne v 17.00. Ještě předtím bude v 16.00 vyhodnocena
soutěž o nejhezčí mazanec. Ten budete moci přinést již v pondělí
anebo v úterý do 15.00. Program slavnosti zahájí členové
dramatického kroužku, po nichž vystoupí žáci 1. stupně na téma
velikonoční zvyky a tradice. Následovat bude dražba vítězných
mazanců. Přesný program s pozvánkou obdržíte příští týden
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