
ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC FRANKFURT 
 

úspěšně zahájila školní rok dne 10. 9. 2016. Děti při-

vítaly nejen lektorky, ale i všem dobře známí maskoti, 

kteří je budou opět provázet celým školním rokem.  

Skupiny předškolních dětí ve věku 18 měsíců až 6 let 

nesou název Broučci, podle knížky českého autora Jana 
Karafiáta, a tak v každé ze čtyř skupin probudily svého 

Broučka a zapálily lucerničku.  

Školáky nultého ročníku letos nově přivítal Hurvínek 
a na prvňáčky se už moc těšil Krteček. 

Druhá třída nese název Čtyřlístci a spolu s „kamarády“ 

z českého komiksu se děti vydaly vstříc novým dobro-

družstvím.  

Třeťáci – Vrťápci začali s neohroženým psím komisa-

řem Vrťapkou pátrat po složitostech vyjmenovaných 

slov a odhalovat nepřeberné množství nejen jazykových 

záhad. 

Děti ze čtvrté třídy si budou muset dávat velký pozor, 

aby se jim při výuce nepoztrácely ponožky! Ptáte se 

proč? To proto, že jejich třída nese název Lichožrouti 
podle knihy Pavla Šruta o bytostech živících se ponož-

kami. 

V páté třídě se nám objevila nevídaná věc, ježek v kle-

ci. A děti se začaly seznamovat s pěticí kluků, kteří si 

říkali Rychlé šípy. Začetly se v napínavých knížkách  
Jaroslava Foglara a těší se na další dobrodružství. 

A protože děti 6.–9. třídy základní školy jsou již 
„ostřílení mazáci“, jejich třída nese název Sněženky 

a Machři. 
 

Školní rok 2016/2017 bude plný nových dobrodružství 

a legrace. Kromě výuky nás čeká i spousta mimoškol-

ních aktivit. Proto doporučujeme sledovat webové 

a facebookové stránky, kde vás o činnosti ČŠBH 

Frankfurt pravidelně informujeme. 

 

 
https://www.ceskaskolafrankfurt.de. 

 

www.facebook.com/

ceskaskolabezhranicFrankfurt 
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Milé děti, 
 

jsme moc rádi, že vám můžeme 

poslat pozdrav z německého Frank-

furtu. Léto skončilo a začal podzim. 

Máme tu říjen, měsíc, ve kterém se 

zkracují dny, slunce slábne a ubývá 

světlých dní… přesto je krásným 

obdobím plným barevného listí, 

kaštanů a dalších přírodních krás. 

Pojďme si říct o říjnu pár zajíma-

vostí! 

Víte, že… 

 Říjen je podle Gregoriánského 

kalendáře desátým měsícem 

roku a má 31 dní. 

 Jeho české jméno je odvozeno 

od jelení říje. 

 Latinský název October znamená 

osmý měsíc a je odvozen z řím-

ského kalendáře, podle nějž rok 

začínal březnem. 

 V tomto měsíci pokračuje ve 

střední Evropě podzimní sklizeň 

a v českých zemích se tradičně 

slaví posvícení. 

V tomto čísle si přečtete zajímavé 

příběhy, seznámíte se s českými 

patrony a významnými událostmi. 

Máme pro vás přichystané hádan-

ky, křížovky i domino. V rubrice 

Kam s dětmi najdete nápady a tipy 

na zajímavosti ve Frankfurtu, spo-

lečně si uvaříme hesenský eintopf 

a hlavně si užijeme spoustu legrace 

a zábavy! Ahoj! Tschüß! 
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dýně: 
děti z Athén 

Děti, taky byste chtěly vidět v parku vodníka a chytat rybičky v jeho rybníčku? 
Vyzkoušet si boty slavného kocoura? Pomoci Popelce najít ztracený střevíček 

či jí zavázat tkaničku? Lekly bys-
te se, kdyby na vás z roští houkl 
loupežník a mířil na vás přitom 
bambitkou? Strefily byste se 
jablíčkem do pusy zlé čarodějni-
ce, která jím chtěla otrávit Sně-

hurku? Utekly té z perníkové chaloupky? Nebo nahradily 
Dlouhému a Širokému chybějícího kamaráda Bystrozraké-
ho? A jestlipak víte, jaké to je mávat pirátskou vlajkou 
opravdového piráta s hákem namísto ruky? 
 

 
Všechny tyto pohádkové postavy potkaly děti, které se zúčastnily 
 

slavnostního zahájení nového 
školního roku České školy Milán   
v neděli 25. září v jednom milánském parku.  Mnohé z nich si zkusily vůbec po-
prvé projít trasu Pohádko- vého lesa samy bez rodičů! Chtělo 
to u některých trochu odva- hy, ale nakonec se to všem ne-
smírně líbilo. 
Malí i velcí si celý den ná- ramně užili! Úžasný společný pik-
nik z dobrot maminek a ve- selá soutěž italských tatínků ze 
znalosti českých slovíček jen podtrhly báječnou atmosféru, kte-
rá vládla celému odpoledni. 

 
Nový školní rok ČŠM tedy oficiálně začal. Příště už se sejdeme 
v nové škole a pustíme se, plni energie a elánu, do práce. Hodně 
štěstí a úspěchů všem! 
 (Soňa Alfieri, ředitelka ČŠM) 



S kamarádem králíkem Karlíkem si 

připomeneme nejslavnějšího českého 

panovníka, Karla IV.  

Společně si vyzkoušíme i své znalosti 

a dovednosti na pracovních listech. 

Popovídáme si v malova-

ných bublinách  

a na chvíli se v komiksové 

hrdiny i proměníme. 

A PAK... 

HURÁ  KOMIKSY! 

http://czechathenscommunity.cz/akce/smolikova2016/ 

 

 

 

 
 

Lé kař é č i doktořa asi nikdo 

z na s nénavs té vujé řa d, alé béz 

jéjičh pé č é byčhom sé č astokřa t 

néobés li, viďté, křaja nči? Přa vé  

jéjičh přa či na čélé m své té  jé 

vé nova n přvní  ř í jnovy  dén. 

Přa čé lé kař u  jé obdivuhodné , 

na řoč né  a zodpové dné  

povola ní , néboť přa vé  tady, pod 

řukama té čhto lidí , jdé o z ivot. 

1. října slavímé 

MEZINÁRODNÍ 
DEN LÉKAŘŮ 

Latinsky Thaddaéus 

Hagéčius ab Hayék 

nébo Thaddéus 

Némičus byl č ésky  

astronom, 

matematik 

a osobní lékař 

císařů Maxmiliána 

II. a Rudolfa II. 

Tadéa s  Ha jék byl 

néjvé ts í  č ésky  uč énéč své ho č asu, 

alé i néjdu myslné js í  hvé zda ř  

v č éské  histořii. Po Ha jkovi jé 

pojménova n me sí c ní  kra ter 

Hagecius a planetka 1995 Hajek. 

1. října 1525 
sé nařodil 

TADEÁŠ HÁJEK 
Z HÁJKU 
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Pu vodní m 

jmé ném 

Ladislav 

Péčh. Byl to 

vy znamny  č ésky  héřéč a divadélní  

uč itél. Hřa l jak v divadlé, tak vé 

filmu. Mézi jého néjvy znamné js í  

řolé vs ak patř í  bézéspořu Á da Č uř il 

vé sní mku Š kola za klad z ivota, 

Vojté čh Kulí k v Ceste  do hlubin 

študákovy duše či muzikant 

v poha dčé Obus ku, z pytle ven! 

z řoku 1955. 

4. října 1906 
sé nařodil 
LADIŠLAV 
PEŠEK 

Slaví  sé od řoku 

1992. Zdřaví  

č lové ka sé dé lí  

na té lésné  (kdyz  

na s té lo nébolí ) 

a dus évní  (kdyz  néma mé stařosti, 

přoblé my). Ábyčhom sé čí tili dobř é, 

obojí  musí  by t v poř a dku: nému z é na s 

bolét ani té lo, ani dus é. Á přa vé  

dus évní mu zdřaví  jé vé nova n ténto 

své tovy  dén, kdy byčhom vs ičhni mé li 

nalé zt aléspon  čhví li přo pé č i o nas i 

dus ič ku, a to tř éba tí m, z é si př éč témé 

né jakou ba snič ku, posléčhnémé klidnou 

hudbu nébo jén zavř émé na čhvilku oč i. 

Zkusí té to i vy, křaja nči? 

10. října 
př ipomí na mé 

ŠVĚTOVÝ DEN 
DUŠEVNÍHO 
ZDRAVÍ 

připravila Soňa Klimešová 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/THajek.jpg/225px-THajek.jpg
http://www.postavy.cz/foto/muzikant-foto.jpg
http://img.blesk.cz/img/1/full/36518-img-import.jpg
http://www.dantikvariat.cz/books_images/obr_247514.jpg
http://www.freepik.com/


O tom, jak vždy bylo a stále je zdraví důležité, svědčí i množství sta-

rých i nových rčení, úsloví a pořekadel. Jsou o zdraví, správném stra-

vování, pohybu a vůbec o tom, jak bychom se měli chovat, abychom 

nebyli nemocní a měli stále dobrou náladu. 

Tak co, znáte je všechny? Anebo možná ještě nějaká navíc? 
 

Ale vraťme se nyní k důležitému slovíčku z úvodu: k životosprávě. 

Správná životospráva – to jsou zásady, které by nám měly pomoci 

uchovat si zdraví a bránit se nemocem. Týkají se zejména stravování, 

odpočinku, ale i pohybu nebo duševní pohody. Jídlo bychom například 

měli jíst pravidelně, neměli bychom se přecpávat ani hladovět, strava 

Tak už je to tady, milé děti, nastává podzim. Teplo 
a pěkné počasí odešly s létem a jako každý rok asi 
nebude nouze o plískanice, déšť, zimu, vítr a sychravé 
počasí... A s nimi se rádi kamarádí nejrůznější bacily, viry, bakterie 
a nemoci jako nachlazení, chřipky a jiné neduhy.  
My ale můžeme našemu tělu trochu pomoci – aby vůbec neonemoc-
nělo, nebo aby se s bacily lépe popralo. A dokážeme to i díky celo-
roční správné životosprávě a péči o tělo. Vždyť zdraví máme jenom 
jedno a pečovat o něj je naší povinností! 
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Ve zdravém těle – zdravý duch! 

Kam nechodí slunce, tam chodí lékař. 

Čistota – půl zdraví. 

Veselá mysl – půl zdraví. 

Jez do polo syta, pij do polo pita, 

vyjdou ti naplno léta. 

Snídej sám, obědvej s přítelem 

a večeři dej svému nepříteli. 

Dělání, dělání, to nám úsměv zachrání... 

Sportem ku zdraví! 

sluníčko: děti z Athén 



Škola u babiček 
kalendář mimoškolních akcí v roce 2016/2017  

Škola v přírodě 25.-28. května 2017  
Škola v přírodě je určena pro rodiny s dětmi Školy u babiček v Lyonu a členům AFTL. Program 
pro děti připravují vyučující Školy u babiček.  
V loňském roce se nám osvědčila spolupráce rodičů na přípravě jídel, moc jsme si pochutnali, 

a tak budeme i v tomto roce hledat ubytování, kde 
je možnost si vařit sami.  
Místo ubytování, které se budeme snažit najít  
v maximální vzdálenosti dvě hodiny od Lyonu,    
začneme hledat až podle počtu přihlášených.  
Máte-li zájem o tuto akci, je důležité se závazně 
přihlásit nejpozději do konce prosince 2016 a složit 
20% ceny. O ceně a adrese, kam přihlášky posílat, 
vás budeme včas informovat.  

Výlety Školy u babiček  
Od letošního školního roku jsme se rozhodli pořádat společně výlety pro členy i nečleny AFTL  
a jejich přátele. Výlety pořádají rodiče a prarodiče dětí Školy u babiček. Budeme se snažit je 
chystat tak, aby se jich mohly zúčastnit všechny věkové skupiny.  
První výlet proběhne 1. října v Saint André de Corcy a pořádá jej babička Adéla. 
 

Mikuláš - 4. prosince 2016 
MJC 100 rue Boileau Lyon 6 
Mikulášská nadílka se bude konat v prostorech MJC Lyon 6, které se nacházejí 
nedaleko místa vyučování Školy u babiček. Akce je určena nejen členům školy, 
ale i ostatním členům AFTL a jejich přátelům. Na programu bude zdobení per-
níčků a Mikulášská nadílka. 

Velikonoce - 8. dubna 2017  
V prostorech Školy u babiček, 37 rue Bossuet 69006 
Velikonoční tradice oslavujeme v prostorách Školy u babiček. Akce 
je určena všem členům AFTL a na programu již tradičně bude zdo-
bení vajíček voskem, pletení pomlázky a výroba velikonočních 
dekorací.  

Další plánovaná data výletů jsou:  
30. října 2016 
5. února 2017  

30. dubna 2017  
9. července 2017  

Bližší informace k těmto výletům brzy pošleme na 
email a budou také vyvěšeny na webu školy. Má-li 
někdo z rodičů zájem o organizaci některého  
z výletů, neváhejte a dejte nám vědět!  

5/  TÉM
A 

My vám, děti, přejeme, aby pro vás správná životospráva a péče o tělo 
byly každodenní příjemnou součástí života a aby se vám nemoci 

obloukem vyhýbaly! připravila Jana Schulzová 

by měla být pestrá, vyvážená. Měli bychom chodit včas spát a dopřát si 

dostatek spánku k načerpání sil na další den. A pohyb, ať už oblíbený 

                        sport, procházka s pejskem nebo dovádění na hřišti, nám 

                                     napomůže udržet tělo i mysl zdravé. 

                                     Důležité pro nás není jen to, jak se najíme, vyspí- 

                                     me či jestli budeme dostatečně sportovat! Musíme 

myslet i na dobrou pohodu, aby nám bylo hezky na duši. Může to pro 

nás být chvíle strávená s rodiči, dovádění nebo kočkování se s nimi, 

hraní si, čtení zajímavé knížky, povídání s kamarády nebo s prarodiči... 

Zkrátka něco, co nám navodí blaho a klid. 

A jak jste na tom vy, děti? Nezapomínáte na nějaká pravidla? Jíte dosta-

tek zeleniny a ovoce? Spíte dostatečně a nesnažíte se pokaždé uškemrat 

rodiče o odklad odchodu do postýlky, jak to jen jde? Sportujete a pobý-

váte hodně na čerstvém vzduchu? Umíte si užít pohodu? Pevně věří-

me, že ano! 

Se životosprávou souvisí i péče o tělo, tedy jak se o něj staráme. Ale to 

vy určitě zvládáte na jedničku! Vždyť to se učí už úplně 

malé děti! Mýt si ruce mýdlem, koupat se, česat a mýt 

si vlasy, čistit si zuby, otužovat se... Tak například, 

nezapomínáte si umýt pořádně ruce hned poté, 

co přijdete domů? Prostředky městské hromadné 

dopravy nebo držadla nákupních vozíků jsou 

přímo rájem pro bacily a bakterie. Také čištění zubů 

dvakrát i třikrát denně po jídle nám pomůže, aby 

nám pan zubař nemusel provrtávat zuby. 

Péče o tělo a hygiena jsou důležitou součástí zdraví. 

Ale i zde je dobré si připomenout, že nic se nemá přehánět. Tak kupří-

kladu desinfikovat si ruce pokaždé, když se dotkneme třeba stébla trá-

vy či kamarádovy hračky, nebo zapínat pračku hned, když se na tričku 

objeví miniaturní skvrnka od borůvky, není žádoucí. I samo naše tělo si 

totiž občas nějakou tu špínu dopřát musí, a to proto, aby se s ní naučilo 

bojovat. 

zoubek: 
Vašík Kaçmaz, Istanbul 

http://www.freepik.com/
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Vydejte se s námi na prohlídku, kterou začneme uprostřed obrovských 

mrakodrapů a moderních budov. Zde se nachází malebné historické 

centrum města. A protože již jistě všichni víte, kdo byl Karel lV., bude 

vás zajímat místní radnice Römer, na které najdete mimo jiné sochu 

tohoto významného českého panovníka a dům, ve kterém Karel lV. ně-

kolikrát nocoval. Také zde nechal postavit nedaleký kostel sv. Bartolo-

měje (Kaiserdom), ve kterém v minulosti  probíhaly volby císařů Svaté říše 

římské. 

Krásných a významných budov zde najdete opravu mnoho, a pokud vás 

historie zajímá, zajděte se    podívat ještě na kostel sv. Pavla 

(Paulskirche) nebo budovu  Staré opery (Alte Oper), která byla 

stejně jako historické centrum za války zničena a poté opravena. 

Cestujete rádi? Tak to se vám určitě bude líbit místní letiště, které patří 

mezi jedno z největších na světě. Představte si, že denně zde přistanou 

a vzlétnou letadla z více než 100 zemí a ty první 

dosedají již s východem slunce, tedy v době, kdy 

vy ještě spíte ve svých postýlkách. 

I přesto, že nikam neletíte, zde můžete strávit ve-

lice příjemný den plný zážitků a dobrodružství.  

Pravidelně se zde pořádají okružní jízdy po letišt-

ní ploše, kde si můžete prohlédnout letadla svě-

tových společností a mimo jiné doprovodit 

i ohromný Airbus A380 na jeho startovací dráze. 

Ahoj holky a kluci. Herzlich willkommen in Frankfurt!      

Srdečně vás vítáme ve Frankfurtu, německém městě,   

které se nachází ve spolkové zemi Hesensko a leží na  

řece Mohan (německy Main). 

Česká škola Madrid 

už jede na plné obrátky!!! 
 

 
 
V září začala pravidelná setkání nejmenších dětí ČŠM 
a výuka školních dětí. Děti v předškolním věku se    
budou vídat každých 14 dnů, školáci budou chodit do 
školy každou sobotu stejně jako v loňském roce. 

 
Všichni žáčci začali s velkým       
elánem, který jim, doufáme, vydrží 
po celý školní rok. A budou-li se 
všichni naši školáci pilně učit, 
v pololetí a na konci školního roku 
dostanou POPRVÉ v historii ČŠM 
vysvědčení!!! Ale to je ještě     
daleko… 
 
V letošním školním roce byla kromě původních tříd     
otevřena ještě skupina Čeština jako cizí jazyk pro děti, 
kterou navštěvují děti od 6 let, jež nenastoupily do 
1. třídy základní školy, ale chtějí se i nadále učit česky 
a dorozumět se česky se svými kamarády z ČŠM. Děti se 
scházejí jednou za 14 dnů v sobotu od 10 do 11:30 hodin. 
 
 

Těšíme se na viděnou ve škole 
a přejeme vám krásný podzim! 

 
 

 
 

 
 
 

Vice informací: http://ceskaskolamadrid.es/cs/home/ a FB 

http://ceskaskolamadrid.es/cs/home/
https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%A1-%C5%A1kola-Madrid-354276954656699/
http://www.osbs.rs.sr/
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Veškeré dění na letištní ploše je opravdovým zážitkem pro malé i velké   

návštěvníky. 

Vydejte se také do zdejšího Seckenbergova výzkumného institutu a mu-

zea přírody, kde se můžete potkat s dinosaury. Najdete zde kostry ty-

ranosaura rexe, stegosaura, iguanodona nebo triceratopse, ale i velkou 

sbírku vycpaných ptáků a dalších živočichů. To 

vše na ploše 6000  me- trů čtverečních! 

A pokud máte raději živá zvířátka, tak honem 

do ZOO. Ta zdejší patří k nejstarším na světě 

a byla založena obyvate- li města Frankfurt již 

roku 1858. Žije zde přes 4500 zvířat a 450 živo-

čišných druhů. 

Největším místním zví- řetem je žirafí samec 

Hatari měřící 5, 5 me- tru. Nejtěžší je dvoutu-

nová hrošice Petra, nej- menší jsou jihoameričtí 

mravenci, kteří dosahují velikosti pouhých           

3–4 mm. A nejstarším obyvatelem zahrady je 

opičí dáma Margrit, kte- rá zde bydlí již od roku 

1959!  

Když už budete v ZOO, navštivte i blízkou     

Palmovou zahradu (Palmengarten), ráj 

s více než 3000 exotic- kými rostlinami. 

A pro zvídavé hlavičky ještě přidáme několik 

zajímavostí: Frankfurt leží přibližně na stejné 

rovnoběžce jako Praha a má spoustu přezdívek. 

Místní obyvatelé ho díky jeho velikosti a podob-

nosti s americkým New Yorkem přezdívají „Big 

Ebble“ nebo „Main- hattan.“ A někdy také 

„Bankfurt“– to proto, že zde má sídlo mnoho za-

hraničních bank. Je vý- znamným veletržním 

městem a nachází se zde více než třicet divadel, 

sto galerií a čtyřicet   muzeí. 

připravila Michaela Enžlová 



Děti z České školy bez hranic ve Frankfurtu 

vás všechny zvou na vydatnou večeři 

či lehčí oběd! Náš tip pro blížící se 

chladné podzimní dny a večery 

je pokrm ze sezónní zeleniny, který 

vás nejen zasytí, ale i zahřeje. Navíc 

je plný vitamínů a bílkovin. Tak hurá 

do kuchyně a pojďte ho s námi vyzkoušet! 
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Budete  potřebovat  
 

 400 g zeleného hrachu (nutno 
nechat 24 hodin namočit) 

 3 kusy brambor 

 2 kusy cibule (lze kombinovat 
bílou a červenou) 

 100 g slaniny (nakrájené 
na kostičky) 

 3 větší mrkve 

 1/4 většího celeru 

 1 celý pórek 

 500 g uzeného masa 

 2 litry zeleninového vývaru 

 sůl a pepř 

 majoránku nebo čerstvou        
petrželku 

 olej nebo sádlo 

Druh masa lze přizpůsobit zvyklostem 
jednotlivých zemí, recept však bude 
chutnat dobře i bez masa. 

Doba přípravy: 
cca 1 hodina 
Náročnost: střední 
S menší pomocí rodičů 
vše hravě zvládnete. 

1. Očistěte zeleninu. 

2. Slaninu nakrájenou 

na kostky dejte do hrnce. 

 Připravíme si vatové tyčinky. 

Budeme potřebovat několik ce-

lých, několik rozpůlených a taky 

minimálně 10 konců na prsty. Ty-

činky můžeme stříhat nůžkami. 

33/  KRAJÁN
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 Nyní začneme skládat kostru 

a lepit ji na černý papír. Nejlepší 

je začít hrudním košem a pak při-

dat páteř a končetiny. 

 Nakonec přidáme lebku. Na 

bílý papír nakreslíme tvar lebky, 

vystřihneme ji a dokreslíme čer-

nou pastelkou oční důlky, čelist a 

nos. Nalepíme lebku na černý pa-

pír. Můžeme ji také nakreslit pas-

telkami přímo na černý papír. 

 Hotovo! Teď můžeme k jednot-

livým částem kostry přidat třeba 

popisky s názvy kostí. Nebo se 

můžeme pustit do další kostry – 

třeba dinosauří. 

připravila Marie Švédová 

http://www.just-between-friends.com/2015/09/skeleton-kids-craft.html
http://www.just-between-friends.com/2015/09/skeleton-kids-craft.html
http://www.just-between-friends.com/2015/09/skeleton-kids-craft.html
http://www.just-between-friends.com/2015/09/skeleton-kids-craft.html


Lidské tělo je fascinující, dokonalý a nepřetržitě pracující 

systém. Oporou celého těla je kostra, kterou tvoří soubor 

kostí, chrupavek a vazů. Na kostru se upínají svaly, kostra 

také chrání některé důležité orgány před zraněním – třeba 

mozek nebo srdce. 

Znáte dobře lidskou kostru? Víte, jak se jmenují její části? 

A věděli jste, že děti mají o 60 kostí víc než dospělý člověk? 

Abychom se o lidském těle dozvěděli něco nového, vyrobíme 

si kostlivce. A bude možná i trochu strašidelný, protože po-

slední den v říjnu se slaví svátek Halloween. 

 

BUDEME POTŘEBOVAT 
 

 bílý papír 

 černý tvrdý papír 

 vatové tyčinky 

 lepidlo 

 nůžky 

 černou a bílou pastelku 
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připravila Michaela Enžlová 

Servírujte s pečivem – výborná je bageta s bylinkovým 

máslem nebo domácí kváskový chléb. 

TAK DOBROU CHUŤ! GUTEN APPETIT! 

3. Přidejte olej či sádlo, 

nakrájenou cibuli a pórek – 

nechte „zesklovatět“ 

(osmahněte). 

4. Přidejte uzené maso na-

krájené na kostičky. Přidejte 

mrkev a celer nakrájené také 

na kostičky, vše krátce ores-

tujte a přidejte hrách. 

5. Vše zalijte zeleninovým 

vývarem a vařte zhruba 

25 minut.  

6. Nakonec přidejte brambory 

nakrájené na… hádejte na co? 

Správně, opět na kostičky, 

a vařte dalších cca 30 minut. 

Až bude hrách se zeleninou 

měkký, je hotovo! 

7. Dochuťte solí, pepřem 

a majoránkou nebo čerstvou 

petrželkou. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/4c/50/97/4c5097887f388a84e452f03e23a94f3c.jpg
http://www.just-between-friends.com/2015/09/skeleton-kids-craft.html
http://www.freepik.com/
http://www.freepik.com/
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I v lékařské ordinaci může být občas hodně veselo. 
Nevěříte? 
Děda: „Doktore, nevím, co mi je, ale pokaždé, když piju 
čaj, píchá mě v oku.“ 
Lékař: „A už jste, dědo, zkusil z hrníčku...?“ 
(Dokončení najdeš v tajence následující křížovky.) 

připravila Hana Katzourakisová ↑→ 

K následujícím slovům vytvoř slova opačného významu: 

1. POSLEDNÍ      

2. POMALÝ      

3. ZLÝ       

4. SLANÝ      

5. MLADÝ      

6. DLOUHÝ      

7. MALÝ      

8. LEHKÝ      

9. MRTVÝ      

10. ŠPINAVÝ      

11. SUCHÝ      

12. HORKÝ      

 1.             

  2.            

3.              

4.               

 5.             

6.               
         

 7.             

 8.             

  9.           

   10.           

 11.              

 12.               
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http://www.freepik.com/
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Ještě jeden vtip ze sportovního prostředí: 
Sportovní komentátor přibližuje divákům začátek volejba-
lového zápasu: „Vážení diváci, na hřiště už přichází naše 
družstvo v sestavě…“ 
(Tajenku odhalíte, když vyluštíte rébus.) 

Najdete v osmisměrce následujících 12 částí lidského těla? 
BŘICHO, HLAVA, KOLENO, KRK, LOKET, NOHA, 

NOS, OKO, PATA, RAMENO, RUKA, ZÁDA 

A = 1  CH = 5  J = 8  M = 11  S = 14  Y = 17 

B = 2  I = 6  K = 9  O = 12  T = 15  Ý = 18 

Č = 3  Í = 7  L = 10  R = 13  V = 16  Z = 19 

E = 4           

13 17 5 10 18  19 1 8 7 3 4 9  

              

16 17 14 9 12 3 6 10  11 1 10 18  

              

2 12 2 4 9  16 17 15 10 1 3 6 10 

Q E W A K R K J P A 

S G D F T A U M A V 

X Á O E Z M N K T A 

Z C K O L E N O A L 

Š O O V Č N O U H H 

L B Ř I CH O S Y B A 

http://www.freepik.com/
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Učte se česká slovíčka hrou! Poproste 
maminku, tatínka, brášku nebo sestřičku, 
ať si s vámi zahrají. Kartičky si vytiskněte, 
podlepte papírem a poté rozstříhejte 
v místech, kde jsou symboly nůžek. 

Jak se domino hraje? 
1. Kartičky domina se zamíchají a položí 

obrázkem dolů. Každý hráč dostane čtyři 
kartičky. Zbytek kartiček se srovná na 
hromádku. 

2. První hráč vyloží jednu kartičku na stůl, 
a pokud má další hráč slovo shodné 
s obrázkem na kartičce, může je přiložit. 
Shodný obrázek a slovo musí být vždy 
vedle sebe. 

3. Nemá-li hráč vhodnou kartičku, musí si 
vzít jednu z hromádky. V případě, že je na 
ní shodné slovo k obrázku, může ji přiložit. 

4. Hráči se v tazích střídají. 
5. Vyhrává ten, kdo nejrychleji přiložil všech-

ny své kartičky. 
Je jen na vás, zdali budete dodržovat tato 
pravidla, nebo si vytvoříte nová. Hru můžete 
hrát i sami se sebou. 

ly tko  koléna 

 

řuka/paz é  zuby 

 

bř ičho  lokét 

 

vlasy  

 

čhodidla 

 

 

břada 

 

křk 
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připravily Marta Daeuble a Hana Katzourakisová 
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připravily Radka Çelik a Hana Katzourakisová 

dlané  

 

stéhno 

 

nos 

 

u sta/ 
pusa 

 

učho 

 

zadék 

 

nohy 

 

hlava 

 

jazyk 

 

za da 

 

za pé stí  

 

přsty 

 

řaméno 

 

oč i 

 



Jedna z verzí o vzniku tohoto je-

dinečného tvora, spojeného právě 

s Prahou, souvisí se snem ctihod-

ného rabiho Löwa. Ve snu se mu 

prý zdálo, aby z obyčejné hlíny 

vytvořil figuru, která bude jemu 

a jeho židovským spoluobčanům 

pomáhat a chránit je proti jejich 

nepřátelům. Společnost židovská 

byla totiž odedávna pronásledo-

vána nejen za svou odlišnost, ale 

možná hlavně právě pro svou 

víru a náboženství. Tak se rabi 

rozhodl konat dle svého snu. 

V noci se se svými druhy oblékli 

do dlouhých bílých kabátů a vy-

pravili se za město. Nad ránem 

nalezli u Vltavy vhodnou hlínu, 

ze které společnýma rukama vy-

pracovali 

obrovskou 

postavu 

Golema, 

několika- 

násobně 

většího než 

člověk. Tajnými a posvátnými ri-

tuály se jim podařilo Golema pro-

budit a na jeho oživení použili lís-

tek s tajemným nápisem, který 

vložili Golemovi do úst.  

Poté se všichni muži i se svým no-

vým hliněným společníkem vrátili 

do Prahy. Přes den Golem sloužil 

rabimu Löwovi v domě jako sluha 

a obstarával veškeré těžší práce. 

V noci však Golem plnil svůj hlav-

ní úkol. Obcházel noční město 

a dával pozor, aby nikdo neubli-

žoval židovským obyvatelům.  

Jednou se prý podle pověsti 

v blízkosti židovské čtvrti ztratila 

služebná, pocházející z křesťanské 

rodiny. Podezření padlo právě na 

Golema, kterého za vinného ozna-
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AUTOŘI: Lenka Kanellia a děti z Českého 
krajanského spolku v Athénách – Stefi,   
Karolína, Elinka, Rafaela, Zoi S., Artemis, 
Pavlínka, Zoi G., Kristýnka, Max a Kristínka Stefi, Athény 

http://img2.ct24.cz/cache/616x411/article/12/1115/111472.jpg
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Kristýnka, Athény 

Kristýnka, Athény 

Rabi si byl totiž jist, že takovou 

sílu by určitě někdo mohl zneužít 

ve svůj prospěch a ublížit tak 

mnoha nevinným lidem.  

Golema zavolali do Staronové sy-

nagogy, kde mu jeho pán poručil, 

aby si lehl a usnul. Poté si všichni 

kolem něho 

stoupli a po-

malu odří-

kali pozpát-

ku tu tajnou 

kouzelnou 

formulku, 

kterou ho 

původně 

přivedli 

k životu. Hliněný velikán začal 

postupně slábnout, tělo se mu za-

čalo rozpadat, až z něj nakonec 

zase zbyla jen hlína.  

Od této doby byl vstup na půdu 

Staronové synagogy přísně zaká-

zán a ještě přísněji dodržován. Ně-

kolikrát se odvážní a zvědaví ba-

datelé vypravili do synagogy po 

Golemovi pátrat, ale nikdo nikdy 

po něm nenašel ani stopu. 

A nám zbyla jen jedna krásná le-

genda... 

15/  PO
VĚSTI 

čili nežidovští občané, protože se 

ho právem báli. Golemovi nezbylo 

než dívku tak dlouho hledat, do-

kud ji nenašel a tím pádem očistil 

svou pověst.  

Golemova síla postupně rostla 

a rostla, přičemž hliněný obr ne-

byl schopen 

svou moc 

a schopnosti 

příliš ovlá-

dat. Rabi 

totiž nepo-

myslel  na 

Golemův 

mozek, 

a tak jeho 

silný pomocník a ochránce židov-

ských obyvatel nebyl zrovna nej-

chytřejší. Aby jeho velkou sílu 

mohl ovládat, čas od času rabi 

vyndal drahocenný papírek neboli 

šém z Golemových úst. Nejednou 

se rabimu stalo, že na vyjmutí per-

gamenu z obrových úst zapomněl 

a způsobil tak zmatek v celém 

městě. Golem totiž svou obrov-

skou silou rozšlapal, rozmlátil či 

prostě převrátil, na co přišel. Ne-

byl to ale zlý Golem, jen takový 

hliněný nešika.  

Po mnoha zmatcích a stížnostech 

všech obyvatel města Prahy se 

ctihodný a moudrý rabi rozhodl 

Golema jednou provždy zničit. 
na motivy sbírky Staré pověstí české Aloise Jiráska        

připravila Jitka Lores Zákoucká 

http://www.milujuprahu.cz/wp-content/uploads/2013/11/5_v%C4%9B%C5%BEeDSC_1340_1500x996.jpg
http://prahafx.ru/cz/josefov/imgjosefov/staronova1.jpg


Přesto, že pocházím z německého 

Bavorska, mi nikdo neřekl jinak než 

Hedvika Slezská. A jak jsem k příjmení 

Slezská přišla? 

Narodila jsem se na hradě Andechs 

jako nejstarší z dcer knížete Bertolda. 

Protože se kdysi u dívek nenosilo vy-

soké vzdělání a naopak byla oceňová-

na žena praktická, učila jsem se, jak 

doma dobře poklidit a navařit, jak 

připravit z bylinek léky nebo jak 

správně příst a tkát. V mých dvanácti 

letech, kdy jsem všechny ženské do-

vednosti zvládala levou zadní, mě 

tatínek provdal za slezského vévodu 

Jindřicha. Teď byste si mohli říkat, 

jaká škoda, že jsem si nemohla vybrat 

ženicha sama, ale kupodivu naše 

manželství bylo šťastné a plné dětí. 

No uznejte sami, sedm dětí! O hluk 

ani zábavu nikdy nebyla nouze. Dlou-

ho jsem se však z rodinného štěstí 

netěšila. Tři děti mi 

ještě jako malé ze- 

mřely a s těmi 

ostatními jsem 

měla taková trápe- 

ní, až jsem z toho 

zešedivěla!  

Největšími rošťáky byli už odmalička 

synové Jindřich a Konrád. Pořád se 

popichovali a bohužel jim to zůstalo 

i v dospělosti. Oba dva se chtěli stát 

statnými bojovníky, každý si však vy-

bral jinou stranu. Zatímco Jindřich 

bojoval za vojsko německé, Konrád si 

oblíbil národ polský. Tak dlouho bo-

jovali, až oba zemřeli.  

S manželem jsme věděli, že rodinu už 

nezachráníme, a tak jsme začali po-

máhat lidem, kteří o pomoc opravdu 

stáli. Zakládali jsme nemocnice, chrá-

my a kláštery. Klášter, na který jsem 

obzvlášť pyšná, je ten v Třebnici. No 

řekněte sami!  

A jak mě poznáte, třeba na 

obrázku? Určitě podle to-

ho, že boty nenosím na 

nohou, ale v rukou. 

    Zkrátka jsem ráda chodi- 

        la bosa. No a jak po- 

            znám já vás? 

připravila Mirka Čechovská 
zdroje: wikipedia.cz, catholica.cz 
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6 Přeneste se zpátky do dětských let… Zmizela škola, máte celý 

den volna. Co byste dělala? 

Nepochybně bych si četla. 
 

Nosila jste gumovky a skákala ráda do louží? 

Holinky jsem nosila a do louží skákala s přirozenou radostí. Jako 

dospělou mě ostřik vodou z kaluží už zdaleka tolik nepřitahuje, 

skáču raději do hlubších vod. Třeba do zatopeného lomu v jižních 

Čechách. 
 

Co pro právě pro děti připravujete? 

Připraveno mám pokračování Bubáčka (Jak Bubáček potkal Bubá-

ka) a Ztracenou náušničku, obojí v edici Albatrosího Prvního čte-

ní. V Portálu se chystá do tiskárny mírně poučný příběh Jde sem 

lesem! A v zimě zde vyjde mrazivé vyprávění pro malé milovníky 

sněhu s názvem Polární pohádka. 

V současné době pracuji na scénáři k animovanému seriálu o Bu-

báčkovi, který  bude připravovat Česká televize jako Večerníček. 

Bubáček zřejmě dostane i podobu audioknihy. 

Pro nakladatelství Mladá fronta už tradičně píšu další dračí po-

hádku pro nejmenší. 

 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ 

Zdravé jídlo: Řecký salát 

Barva: šedomodrá 

Písmeno: H 

Podzimní ovoce: hruška 

Dětská píseň: Není nutno, aby bylo přímo veselo 

(Kdysi jsem si ji jen tak pro sebe přeložila do finštiny.) 

Pohádka: Nachové plachty od Alexandra Grina 
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připravila Lenka Kanellia 

http://www.hedvicky.cz/foto/patroni_01.jpg
https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/10/c0/53d65e2e78649_o,size,933x0,q,70,h,41fee2.jpg
https://www.darkknightarmoury.com/images/Category/medium/483.png
http://neoluxor.cz/files/8/9788000034638.jpg
http://www.dracek.cz/
http://www.kniha.cz/
http://www.kosmas.cz/
http://www.kosmas.cz/
http://www.kosmas.cz/
http://www.kosmas.cz/
http://www.kosmas.cz/
http://www.kosmas.cz/


 

„Malý človíček potřebuje poznat spoustu příběhů 
s dobrým koncem, aby získal sílu zdolávat životní   
nástrahy.“ 
 

Její knihy se při literárním oceňování pravidelně obje-
vují na předních pozicích. Spisovatelka se sportovním 
duchem a nezměrnou láskou k češtině vás ve svých 
příbězích přenese do světa skutečných i smyšlených 
hrdinů. 
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Co máte na češtině nejraději? 

Čeština je můj pracovní nástroj. Používám ji stejně jako truhlář 

hoblík. Mám ráda její rozmanitost, různorodost, pestrost, zvuko-

malebnost. Pořád mě okouzluje, jak přesně můj rodný jazyk 

dokáže vyjádřit jemné odstíny významu. 
 

Jak vás napadlo napsat Zločin na Starém Městě pražském? 

Příběh byl inspirován obrazy Jakuba Schikanedera, který úžas-

ným způsobem zachytil Prahu na konci předminulého století. 

Žádnou jeho výstavu si nenechám ujít. První jsem viděla s babič-

kou, která měla jeho obrazy moc ráda. Na poslední jsem byla 

dokonce třikrát! Kniha není jen detektivka (bez špetky násilí), ale 

i příběh skutečných postav z doby národního obrození. 
 

Co by bylo ve vaší aktovce? 

Pokud by byla kouzelná, tak rozhodně stop-

ky k dočasnému pozastavení času. Některé 

dny by stálo za to prodloužit. Pokud by byla obyčejná, tak učení. 
 

Který podzimní sport máte nejraději? 

Jezdím na kole a běhám pokud možno za každého počasí. Stejně 

tak cvičím v každém ročním období aerobic, v tělocvičně to jde 

hladce. Mé oblíbené sporty jsou tedy prakticky celoroční, a tedy i podzimní. 
 

V létě neslézáte z kola. Nějaký nezapomenutelný výlet? 

Nezapomenutelný výlet se konal letos v létě – se staršími dcerami a jejich kamarády 

na kolech po nádherné francouzské Provence. Na vyšlapání hory Mont Ventoux  

( 1 912 m) jsem vážně hrdá. Za dva týdny jsme ujeli na vlastní pohon zhruba 750 km. 

Otto  

Dneska si milé děti přečtete o vyná-
lezci kontaktních čoček, kterým je 
Otto Wichterle. Tento český chemik 
a vynálezce se narodil v roce 1913 
v Prostějově a zemřel roku 1998 ve 
Stražisku. Jako malý byl hodně ne-
mocný, proto začal chodit do školy až 
v osmi letech, ale protože se učil do-
ma, nastoupil rovnou do páté třídy. 
Následně i přes svůj nízký věk (devět 
let) nastoupil na Státní gymnázium 
v Prostějově. Ottu velmi bavil tenis 
a věnoval mu téměř veškerý svůj vol-
ný čas. Stal se dokonce i členem juni-
orského tenisového mužstva. Ze škol-
ních předmětů ho nejvíce bavila mate-
matika a fyzika. Nakonec se stal do-
konce ředitelem Ústavu chemie Praze, 
kde se zabýval chemií a technologií 
makromolekulárních látek. 
V roce 1956 poprvé vyrobil kontaktní 
čočky z hydrogelů. Svůj první 
„čočkostroj“ na výrobu kontaktních 
čoček sestavil na Štědrý den roku 
1961 u sebe doma ze stavebnice Mer-
kur a dynama jízdního kola. Vynález 

kontaktních čoček a jejich výroba se 
staly nejznámějším z jeho sto padesáti 
patentů. Kontaktní čočky se používají 
místo brýlí. Nasazují se přímo na ro-
hovku oka a pomáhají dobře vidět 
lidem s očními vadami. Další velmi 
důležitou věcí, kterou vynalezl Otto 
Wichterle, je silon. Silon můžeme 
například najít na rybářském prutu, 
který se používá při chytání ryb. 

Wichterle  
17/  ČESKÉ STO
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připravila Katka Zástěrová 

http://www.alza.cz/
http://www.kosmas.cz/
http://prague.czechcentres.cz/en/gallery/photo/otto-wichterle-scientist-and-inventor-en/
http://get-to-know-cz.tumblr.com/post/85037891646/otto-wichterle-27-october-1913-in-prost%C4%9Bjov-18
https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_Wichterle#/media/File:Merkur_based_apparatus_for_centrifugal_casting_of_contact_lenses_by_wichterle.jpg
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připravil kolektiv autorek 



Že se vám letní prázdniny zdají být dávnou minulostí a že 
vás ta škola občas nebaví? A co děláte, když přijdete ze ško-
ly? Jen tak odpočíváte nebo si hrajete s kamarády, sportu-
jete či máte nějaký kroužek? Pojďte, půjdeme se spolu po-
dívat, jak ostatní krajánci nejraději tráví svůj volný čas. 
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Ho, ho Watanay  

19/  ZPÍVÁN
KY 

2. Sladkou vůni nese ti noční motýl z paseky, 

   vánek ho kolíbá, už nezpívá, už nezpívá. 

R: 

 

3. V lukách to zavoní, rád jezdíš na koni, 

   má barvu havraní, jak uhání, jak uhání. 

R: 

 

4. V dlaních motýl usíná, hvězdička už zhasíná, 

   vánek, co ji k tobě nes', až do léta ti odlétá. 

R: 2x 

připravila Zuzka Doğan 

Indiánská lidová píseň; Úprava: P. Pokorný; 

Český text: P. Žalman Lohonka 

http://www.freepik.com/
http://www.mamalisa.com/images/lullaby/ho_ho_watanay_gracie.gif


Zdeněk Kriebel 

Co nosí říjen v kufříku 
 

Paletu, barvy, tuš 

má ve svém kufříku. 

Co pestrých získal už 

nálepek na víku! 
 

Jezdí s ním po světě, 

zastaví na humnech... 

Už záhy zhasnete, 

lampičky v ocúnech! 
 

„Paleto, z kufru ven!“ 

a začne čarovat. 

Jak víko polepen 

nechá nám vždycky sad. 
 

Než jsem šel na kutě, 

hořela v barvách zem; 

ráno jak labutě 

háj pluje pod sněhem. 
 

Z čeho ta bílá je? 

Prozraď mi, kumštýři. 

Když labuť roztaje, 

háj duhou zahýří. 
 

„Zatímcos ještě spal - 

čáry, ven z kufříku! 

Z hvězd jsem ji namíchal; 

a z trošky mrazíku.“ 

Jiří Žáček 

Rostu 
 

Rostu ve dne, 

rostu v noci, 

snad to není od nemoci, 

vyrostl jsem z trička, 

z bot, 

rostu jako o závod. 

 

Ať to každý pěkně slyší, 

že jsem zase 

o kus vyšší, 

ať si kluci zabrečí, 

že jsem ze všech 

největší! 

ŘÍ
KA

N
KY

  /
20

 

připravila Zuzka Doğan, strom a zimní krajina: děti z Athén 

 

 

Bratr z Břve pořád řve. 

Cyril vyryl celý celer pro Cyrilku. 

Dutý datel dá tam tady tudy tyto dudy. 

JAZYKOLAMY 

HÁDANKY  

Do domečku oknem vleze, 

pak se s ostatními sveze. 

Co je to? 

 

Dlouhá je a trvá krátkou chvíli, 

široká je víc než jednu míli, 

vysoká je, má sedmery schody, 

přec se vejde do kapičky vody. 

Co je to? 
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Jednou dírou tam,  

dvěma dírama ven, 

a když jste venku, 

teprve jste tam. 

Co je to? 

 

Železná boudička, 

dvířka jen maličká, 

často je otvírá 

se zoubky hlavička. 

Co je to? 

Plazí se dva hadi a mla-

dší se ptá: „Mami, jsme 

jedovatí hadi?“ „Ne, proč se 

ptáš?“ odpoví maminka. „To 

je dobře, já jsem se totiž kou-

sl do jazyka.“ 

„Tati je pravda, že 

mrkvička je zdravá na 

oči?“ ptá se malý Honzík. 

„Jistě Honzíku, už jsi snad 

viděl králíka s brýlemi?“ 

připravila Katka Balunová 
duha a hadi: Vašík Kaçmaz, Istanbul 

brýle: Valentín Campusano Bartoš, Madrid 
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