Rok se s rokem sešel a Česká škola Milán opět otevřela dveře svým žákům a jejich rodičům. O doslova pohádkovém slavnostním zahájení školního roku jsme psali v říjnovém
čísle Krajánka. Postavy jako vodník, Popelka, pirát, loupežník a další a plnění jejich úkolů
zaznamenaly jak u dětí, tak u dospělých – včetně tatínků – veliký úspěch.
První opravdová hodina se konala 8. října. Vzhledem k tomu, že zájem o školu a počet
jejích žáků významně roste každým rokem, bylo nutné porozhlédnout se po větších prostorách. Ne že by se nám v těch starých nelíbilo, naopak, moc! Ale musely se hledat
takové, kam by se všichni pohodlně vešli.
A povedlo se! Dvouhodinová výuka na novém místě může souběžně probíhat až ve čtyřech učebnách. Otevřeny byly letos dvě třídy předškoláků, první a druhá třída
a dokonce jedna smíšená skupina nejstarších. Další novinkou jsou společné aktivity těch žáků, čekající na sourozence, kteří se učí. Počasí tentokráte přálo,
a tak se hrály venku hry, vyráběli se papíroví draci a došlo i na
prozkoumání okolí školy procházkou.
První sobotní škola se opravdu vydařila. Popřejte proto s námi
České škole Milán, aby povedený byl i celý školní rok
2016/2017, aby tam všichni chodili rádi, děti se něčemu naučily a hlavně si užily spoustu zábavy a hezkých chvil
s českými kamarády!
(Článek napsala Jana Schulzová)
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Listopad, listopad,
na zem další lístek spad
ze stromu.
Zvedám pohled nahoru
marně hledám korunu
barevnou...
Už je to tak, kamarádi krajánci!
Podzim se – ve většině zemí Krajánka – ujal vlády, další a další listy
se pouští větví, dny jsou kratší, při
pobytu venku přibývají vrstvy oblečení a deštník míváme po ruce.
To bychom ale nebyli my, krajánci,
abychom se pro šero nebo plískanici kabonili! Kdepak! My víme, že
v každém ročním období je krásně.
Bude-li v listopadu hezky, radostně
vyrazíme ven sbírat barevné listí,
podzimní plody či pouštět draky
jako děti v Česku.
A když bude pršet, nezmoknem!
Schováme se doma, kde čeká
spousta zábavy! V zemích, kde je
celoročně teplo, si podzim za okny
alespoň trochu představíme.
A pustíme se do toho: ze šuplíků,
krabic a skříněk vyndáme barevné
papíry, nůžky, lepidlo, špejle, pastelky, omalovánky, knížky, navlékací korálky, stavebnice, šachy, karty
a Krajánka!
Pěkný listopad!

list: Vašík Kaçmaz, Istanbul

Plni elánu a velkého nasazení jsme si začali vychutnávat krás podzimu – ve výuce jsme využili
nejen nádherně zbarvené listí, kaštany a vše, co
nám tento krásně pestrý okamžik roku nabízí.
Podpořili jsme také projekt realizace památníku
Praha Bubny a v rámci akce Bubnování pro Bubny (http://www.bubny.org/cz/bubnovani-pro-bubny)
jsme společně bubnovali a přemýšleli nad souvislostmi dějin a současnosti.
V listopadu se těšíme na kurz první pomoci, díky
kterému školní děti získají základní informace ze
zdravovědy a jak pomoci svým kamarádům
v nouzi.
Již třetím rokem pokračujeme v divadelním kroužku pro děti ve věku 5–15let, jehož téma je
v tomto školním roce KLAUN. Děti se vydají do
napínavého a zábavného hledání „svého klauna“.
Společně také navštívíme školu profesionálních
klaunů Komisches Theater v Lorsbachu.
A závěrem pro všechny děti i rodiče ČŠBH Frankfurt připravíme nezapomenutelné představení, které
bude součástí červnové závěrečné besídky.
Pro děti ve věku 4–7 let jsme nově otevřeli mimoškolní aktivitu JÁ MUZIKANT – hudební výchovu s originálními českými lidovými písněmi. Hru
s rytmem, tancem a zpěvem jako muzikoterapeutickou aktivitu, spojenou s hrou na rytmické nástroje.
S listopadem se rozloučíme společně zapálenou
první adventní svíčkou, zpíváním koled a připomenutím dalších vánočních zvyků.
O mimoškolních aktivitách vás budeme informovat na stránkách školy.
https://www.ceskaskolafrankfurt.de.

3. listopadu 1901
zémrél
FRANTIŠEK JAN JEZBERA
Býl profésorém slovanskýčh jazýku.
Prékladal z rustiný a patril ké skupiné panslavistu, tédý lidí, ktérí branili slovanský jazýk préd jého zanikém v 19. stolétí (mézi slovanské
jazýký patrí čéstina, polstina, rustina, bulharstina a mnoho jim podobnýčh z Evropý).

16. listopad
DEN POEZIE
Dén, kdý sé v Céské
républičé pripomína narozéní jédnoho z néjvýznamnéjsíčh čéskýčh basníku
Karla Hýnka Máchý (1810), autora
znamé basné Maj. Po čélé républičé
sé vé skolkačh, skolačh, knihovnačh,
divadléčh a klubéčh organizují akčé,
na ktérýčh sé prédnasí, rozmlouva
o basníčh nébo čté z basničkýčh dél.

27. listopadu 1701
sé narodil
ANDERS CELSIUS

14. listopad
SVĚTOVÝ DEN DIABETIKŮ
Krajanči, víté,
zé néktéré
déti némohou
jíst a mlsat sladké?
Prédstavté si, zé musí vélmi péčlivé
hlídat obsah čukru v potravinačh,
abý vazné néonémočnélý. Takovým
lidém sé ríka diabetici a jé jim vénovan ténto dén. Pripada na výročí
narozéní kanadského lékaré Frederika Bantinga, ktérý v ročé 1891
výnalézl lék proti čukrovčé
(diabétés méllitus) – inzulín.

17. listopadu 1860
sé narodil
ALOIS HEROUT

V ročé 1919 výtvoril čéskou tésnopisnou soustavu, ktérou pozdéji sé
Švojmírém Mikulíkém upravil. Pouzíva sé dodnés a býla prélozéna do
12 jazýku. A čo jé tesnopis? Jdé
o zjédnoduséné písmo určéné k vélmi rýčhlému, snadnéjsímu a uspornéjsímu zapisu informačí.

Švédský matématik, fýzik a astronom,
ktérý zalozil první svédskou hvézdarnu v Uppsalé. Uskutéčnil radu astronomičkýčh
pozorovaní a svétové proslulým sé stal díký desítkové
teplotní stupnici (1742). Na jého počést nésé
néjpouzívanéjsí jédnotka téplotního rozdílu jého jméno: stupén Célsia.
připravila Soňa Klimešová
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FAUNA A FLÓRA
Hlavním tématem předposledního Krajánka roku 2016
je FAUNA a FLÓRA. Kdepak, děti, kdo ta slova nezná,
Dora Sevinçli,
nemusí se bát! Není to nic ošklivého. Naopak – jsou to jen
Istanbul
cizí názvy označující něco moc krásného a nevyzpytatelného. Něco, bez čeho by naše Země nebyla Zemí a život na ní byl šedý
a smutný, pokud by vůbec nějaký byl...

Filip Katzourakis, Athény

Ale abychom si všechno hezky popořádku vysvětlili. Slovem fauna
označujeme živočichy, zatímco flóra je jen jiné pojmenování pro rostlinstvo. Kdyby nebylo zvířat a rostlin kdoví, svět by byl asi jen nehostinnou koulí ve vesmíru. My máme však to veliké štěstí, že žijeme právě
teď a tady, na Zemi – na jedinečné modré planetě – obklopeni nejrůznějšími tvory.
Země není ani zdaleka největší planetou
sluneční soustavy. A přesto – rozmanitost
živočichů a rostlin, které ji obývají, je
neuvěřitelná. Vědci se odjakživa
snažili všechny druhy prozkoumat,
zaznamenat a zařadit. Pokoušeli
se je pochopitelně i spočítat. Ale to není
snadné, je to spíše nemožné... Dosud byl popsán necelý milión druhů živočichů a přes 200 tisíc
rostlin
a každý rok přibývají další tisíce. Vědci proto použili
odhad.
Představte si, k čemu došli: že živočichů by mohlo být
až 7, 8 miliónů a rostlin až 300 tisíc druhů!
Píšeme-li o objevech, musíme zmínit bohužel i mizení druhů. Existují
totiž druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo na pokraji vyhubení, jiné, se kterými se už ve volné přírodě nesetkáme, a takové, které dokonce vyhynuly úplně. O ohrožené fauně a flóře vám více poví
Červený seznam ohrožených druhů vydávaný Mezinárodním svazem
ochrany přírody. Kdo si v něm zalistuje, dozví se mnoho zajímavého.
Třeba o ptáku dodo nebo zebře kvaga, kteří už vyhynuli, dále o lvu berberském či ptáku mitu mitu, s nimiž se setkáme už jen v zajetí, nebo

Ahoj krajánci!
Skvělé zprávy! Česká
knihovna v Athénách se
nově pyšní řadou
krásných dětských
knih.
Věnovala nám je
Základní a mateřská
škola Louňovice pod Blaníkem
a Knihovna města Olomouc.
Srdečně děkujeme!
http://czechathenscommunity.cz/aktivity-spolku/knihovna/

Přijďte si některou z nich půjčit
již příští sobotu!

Pozvánka na literární besedu s IVONOU BŘEZINOVOU
Ivona Březinová píše knihy nejrůznějších žánrů pro děti a mládež
všech věkových kategorií. Za součást své profese považuje i povídání si se čtenáři na besedách a veřejných čteních. Často a ráda jezdí
do knihoven a škol po celé České republice i na Slovensko. A na
konci listopadu, přesněji 26.–27. 11. 2016, přijede i za námi do
České školy bez hranic.

Ivona Březinová napsala knih jako much, takže víc než hodně,
a z tohoto obrovského množství vybíráme alespoň několik titulů:

Teta to zase plete
Lentilka pro dědu Edu
Začarovaná třída
Ať žijí rytíři!
Kozí příběh. Pověsti staré Prahy
Kozí příběh se sýrem
Srdečně zveme, holky a kluci, i vás. A co dodat na závěr?
Bude to senzační víkend a my už se nemůžeme dočkat!

Je hezké, že člověk na jedné straně zkoumá, mapuje a stará se o faunu
a flóru. Zároveň je však bohužel zodpovědný i za mnoho špatného, co
se na světě děje. Posuďte samy, děti: kdo znečišťuje vzduch, vodu, půdu, kdo hromadně kácí lesy, kdo zastavuje a asfaltuje obrovské plochy,
kdo čím dál tím víc spotřebovává přírodní zdroje? Přece člověk!
Zasahuje do přírody více, než by měl, poškozuje prostředí, v němž žijí
a které potřebují zvířata i rostlinky. A někdy si přitom ani neuvědomuje, že i on sám je vlastně součástí přírody a ne jejím pánem! Jistě budete
souhlasit, děti, že by si měli
lidé své chování více uvědomovat a upravit jej, dokud
je čas, dokud nebude všechno zničeno. Řeknete si možná, že jeden člověk to přeci
nezmění, když vzduch špiní
hlavně obrovské továrny
a výfuky miliónů aut. Jedinec asi ne, ale když každý
z nás – i vy, děti – přispěje,
pak jistě pomůže věci napravit! Když nebude například plýtvat vodou, potravinami, když bude třídit odpad anebo se nepoveze
děti z Athén
vždy autem. Souhlasíte,
viďte?
Psali jsme tu o fauně a o flóře a o ochraně životního prostředí. Věříme, že
i vy, milí krajánci, svou troškou přispějete příkladným a zodpovědným
chováním k tomu, aby se nejen zvířatům a rostlinám, ale i člověku samotnému na naší krásné planetě žilo dobře a stále lépe!
připravila Jana Schulzová
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o kriticky ohrožené rybě latimérii podivné nebo gaviálu indickém.
Objevovat nové živočichy na dně oceánů, pod kůrou stromů, v deštném
pralese nebo třeba i v záhonku na vlastní zahrádce je neuvěřitelně vzrušující a záslužné. Seznam s popisem a obrázkem každého druhu rostliny a zvířete tak bude sloužit současným i budoucím generacím.
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Milí krajánci, vítejte v Itálii, vítejte v Miláně! Na následující
dvoustránce vám milerádi město tak trochu netradičně
představíme. Na spoustu zajímavostí a nové informace se
mohou těšit i ti, kteří s námi v uplynulých letech na stránkách Krajánka Miláno i Itálii už trošku procestovali.

Listopadová
Česká škola Madrid
Taky si říkáte, krajánci, že ten školní rok nějak rychle utíká a že si už ani
nevzpomínáte na letní prázdniny? Nevadí, jako vzpomínku na ně jsme pro
vás vybrali několik obrázků dětí z České školy Madrid. Jestlipak poznáte,
kde v létě byly? Hodně z nich jich bylo u moře, viďte? Do toho by asi teď
v listopadu jen málokdo vlezl, brrrr!!!

O Miláně tušíte nebo možná dokonce víte, že…
 Je druhým největším městem Itálie. Počtem obyvatel je téměř
srovnatelné s Prahou, ale rozlohou je Miláno skoro třikrát menší.
 Leží v Pádské nížině v regionu Lombardie.
 Není sice hlavním, ale je ekonomicky nejdůležitějším městem
země.
 Je městem financí a bankovnictví. Sídlí tu nejvýznamnější italské
banky.
 Říká se mu město módy a designu. Konají se zde slavné módní
přehlídky a festivaly a najdete tu celé ulice plné obchodů světových značek.
 Mezi nejvyhledávanější turistické cíle patří katedrála Duomo,
divadlo La Scala, hrad Castello Sforzesco či bazilika svatého
Ambrože. Duomo uchvátí svou impozantností, výzdobou
i barvou mramoru, která se mění pro lidské oko podle
slunečního svitu. Zdobí jej tisíce soch, více než 130
ozdobných věžiček a zlatá soška Madony na nejvyšším
vrcholu. Ze střešních teras je nádherný pohled
na město a okolí. Divadlo La Scala, kde dodnes znějí nejznámější árie světových oper
a hostují samí slavní umělci, pořádá i speciální představení pro děti, takže nudit se určitě nebudete!

Ale nechejme nyní moře mořem a pojďme se raději podívat do
České školy Madrid, co v ní na měsíc listopad připravili. Výuka je
ve škole v plném proudu, školáci už mají za sebou první
zkoušení a také v žákovských pomalu přibývají známky.
Kromě učení se však pomaličku začínají připravovat na
Vánoce. Poslední listopadová neděle už je totiž adventní,
takže je třeba mít nachystaný včas adventní věnec. Ten si
společně vyrobí v Adventní dílně v neděli 20. listopadu
(C/Barbastro 2, Madrid-Canillejas). Uvidíme, jak se věnce
a další vánoční ozdůbky povedou.
Více informací na našem webu nebo fb.

Přejeme vám krásný

LISTOPAD

Měsíc listopad je v plném proudu. V tomto měsíci se setkáme v české Škole u babiček v Lyonu
celkem dvakrát. Co výjimečného nás však čeká
v prosinci? Ano, určitě myslíte na Vánoce, ale ty
budou až ke konci prosince. Který svátek slavíme
v Česku na jeho začátku? Napovíme vám: vysoký
pán v červeném kabátě, s bílými vousy a je doprovázen jednou hodnou a jednou zlou bytostí.
Ano! Je to Mikuláš a s ním anděl a čert.
A i v české škole v Lyonu budete moci spatřit
v neděli 4. prosince českého Mikuláše, čerta a anděla.
Takže nezapomeňte, sejdeme se
v Maison des Jeunes et de la Culture v šestém obvodu města Lyonu na
adrese 100 rue Boileau.

A na co se můžete těšit?
Čeká na vás zdobení perníčků a ti nejmenší si budou moct vymalovat svého
Mikuláše. Ale hlavně vás bude čekat Mikuláš, který nikdy nepřichází s prázdnou!
A tak si nezapomeňte zopakovat básničku
nebo písničku, kterou se naučíte v české
škole! Těšíme se na vás!
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O Miláně možná ale nevíte, že…
 Má svůj přístav jménem Darsena s vodními kanály – navigli, které
do něj přivádějí a zase z něj odvádějí vodu.
 Ačkoli tu na řeku nenarazíte, pod městem je ukrytá rozlehlá vodní
síť a na každém kroku tryská z fontánek pitná voda.
 Má poměrně vlhké klima a mlha plížící se do ulic města z okolních
nížin... brrr, je někdy jako ze strašidelného filmu!
 Je to opravdu „placka” a jediným kopcem je Monte Stella, který
vznikl na nashromážděných troskách po bombardování města za
druhé světové války.
 Působil zde Leonardo da Vinci, renesanční člověk – všeuměl:
vědec, vynálezce, malíř, sochař... Za vidění stojí především jeho
malba Poslední večeře.
 Oblíbenými místy k odpočinku a zábavě jeho obyvatel – i těch malých, jako vy – jsou parky. K nejvyhledávanějším patří Giardini
Pubblici, Parco delle Cave, Parco Sempione nebo Parco Nord.
 V jeho muzeích se děti opravdu nenudí! V Národním muzeu vědy
a technologie kromě modelů da Vinciho vynálezů uvidíte třeba
měsíční kámen, historické dopravní prostředky a dokonce skutečnou ponorku! V přírodovědeckém muzeu Museo Civico di Storia
Naturale na vás kromě replik dinosaurů čekají věrohodné scenérie
s vycpanými zvířaty. Oblíbené je i muzeum pro děti MUBA, kde
jsou připravovány nejrůznější aktivity, dílny a experimenty.
 Jeho ulice a podzemí brázdí pestrá řada dopravních prostředků,
a to i ne zcela běžných: funkční historické tramvaje z přelomu
20. a 30. let 20. století, trolejbusy nebo moderní automatizované
metro bez řidiče. Tak na co čekáte, děti, nasedat!
 Nejsou tu jen historické budovy, kostely a paláce, ale vyrostly zde
jako houby po dešti (obzvláště v posledních letech) impozantní
mrakodrapy různých tvarů. K nejvyšším patří Torre Isozaki
a Torre Unicredit.
 Kromě italštiny zde uslyšíte bystrému uchu rozpoznatelný svérázný milánský dialekt, který patří do skupiny západolombardských
jazyků a něčím může trochu připomínat francouzštinu.
Milí krajánci-cestovatelé. Věříme, že jsme vás do Milána
jaksepatří nalákali. Budeme se tu těšit na viděnou s vámi!

casopiskrajanek@gmail.com * www.facebook.com/casopiskrajanek * https://issuu.com/casopiskrajanek
© Češi a Slováci v Istanbulu

připravila Jana Schulzová, Duomo: Anna Moscardino, tramvaj : Jan Moscardino

7/ KRAJÁNEK NA CESTÁCH

Škola u babiček

PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI /8

Pesto je omáčka jasně zelené
barvy a výrazné vůně a chutě.
Jak by také ne, když její hlavní
ingrediencí je voňavá bazalka!

PA S TA E L P E S T O
Budete potřebovat
 320 g těstovin (ideální jsou těstoviny s hrubším povrchem, aby se pestem hezky obalily;
my jsme zvolili tvar trofie, ale můžeme doporučit i fusilli, mezze penne nebo maccheroni)
 50 g čerstvé bazalky
 stroužek česneku (lze vynechat)
 30 g strouhaného pecorina (slaný ovčí sýr)
 70 g strouhaného parmezánu
 15 g piniových oříšků
 100 g panenského olivového oleje
 špetku hrubé soli

 Nejdříve si připravíme pracovní
plochu: stůl pokryjeme starými
novinami, na paletu vytlačíme
trochu barev, které budeme chtít
použít. Hodit se bude také kelímek s vodou a kuchyňské utěrky
nebo starý hadřík na osušení
štětce.

 Pustíme se do malování listů.
Jednoduché motivy fungují nejlíp
– například pruhy nebo puntíky.
Také se můžeme inspirovat žilkováním listu nebo úplně popustit
uzdu fantazii.

 Hotové listy necháme
uschnout.

 Nebo je navlékneme na bavlnku a vyrobíme si z nich podzimní
 A co potom s nimi? Můžeme si
dekorační řetěz. Stačí nám k tojimi vyzdobit například okno nebo
mu větší jehla a dostatečně dloustěnu v pokoji: stačí listy přichytit
hý kousek vyšívací bavlnky. Bavlnkouskem lepicí pásky.
ku navlékneme do jehly a každý
list na ni navlékneme (nejdřív ze zadní, nepomalované strany
kousek od stopky, pak na druhé straně stopky). Nakonec listy
rozmístíme pravidelně po délce bavlnky. Barevné listy nám
tak budou připomínat krásný podzim každý den!
připravila Marie Švédová

33/ KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

Milí krajánci, zveme vás ke společné přípravě PASTA AL PESTO, jednoho
z typických italských pokrmů.
Pasta neboli těstoviny, stejně
jako risotto čili rizoto, se tradičně podávají jako první chod.

BUDEME POTŘEBOVAT

KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ /32

Nejprve si připravíme omáčku. Ingredience na pesto se
sice tradičně rozmělňují
v hmoždíři, ale lze použít –
za pomoci dospělých – tyčový i jiný mixér. Lístky bazalky opereme ve studené vodě
a opatrně osušíme utěrkou.
Polovinu bazalky rozmixujeme ve vyšší nádobě spolu
s několika zrnky soli, česnekem a trochou oleje. Přidáme
zbytek bazalky a opět promixujeme. Následně dosypeme
piniové oříšky, oba strouhané
sýry a zase trochu oleje. Přerušovaně mixujeme, dokud
nedosáhneme stejnoměrné
směsi. Podle potřeby dolijeme olejem a dobře promícháme.

A nyní zbývá uvařit těstoviny. Vezmeme si dostatečně
velký hrnec, neboť na 100 g
těstovin by měl připadnout
přibližně 1 litr vody. Vodu
osolíme a necháme přijít
k varu.

Do vroucí vody nasypeme
těstoviny a necháme vařit.
Když jsou takzvaně al dente
neboli na skus, slijeme je. Scezené těstoviny dáme do hrnce
nebo dostatečně prostorné
pánve. Na ně nalijeme pesto
a za stálého promíchávání
prohřejeme.

 listy stromů a keřů (nejlépe






suché a rovné, ale mohou být
i zelené)
barvy (například akrylové)
štětce (nejlépe menší)
paletu na barvy
(stačí papírový talířek)
kelímek s vodou
Pasta al pesto je hotová – stačí jen rozdělit na talíře!

Buon appetito! Dobrou chuť!

připravila Jana Schulzová

9/ PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

Měsíc listopad má listy přímo v názvu – je to totiž měsíc,
kdy opadavé stromy shazují na zimu listí a ukládají se k
zimním spánku. Se spadaným listím se dá podnikat spousta
věcí, můžeme pozorovat žilkování, určovat stromy podle
tvaru listu, nebo ho použít jako inspiraci k malování. Pokud
v našem okolí stromy neopadávají nebo ještě nezačaly, stačí
najít pár suchých spadlých listů a zahrát si na malíře v barvách podzimu. S listy je totiž spousta zábavy!

VOLNOČASOVKY /10

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Uhádneš, co je to za zvíře?
1. Bečí to, nosí to vlněný kabát.
2. Je to šedivé, má to dlouhý ocásek a chytají to kočky.
3. Kdáká to, snáší to vejce.
4. Syčí to, plazí se to.
5. Bručí to, má to rádo med.
6. Chrochtá to, má to štětiny.
7. Má to velké uši a dlouhý chobot.
připravila Hana Katzourakisová ↑→

31/ HRÁTKY S ČEŠTINOU

Ředitel zoo přiběhne na policii.
Ředitel: „Dělejte něco! Ztratil se nám slon!“
Vyšetřovatel: „Uklidněte se, prosím. Nejprve mi řekněte,
jak... .“ (Dokončení najdeš v tajence křížovky.)

Víš, které zvíře má větší oko než
mozek?
Odpověď se
Ω=T Φ=S
dozvíš, když vyΔ=O Π=Š
luštíš rébus:
Ξ=P Ψ=R
Ξ

Π

Ω

Ψ

Δ

Φ
Dora Sevinçli, Istanbul
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MUŽMUIMURMUAMUFMUA

Najdeš v osmisměrce všech 14 zvířat?
DELFÍN, GORILA, KLOKAN, KOALA, LAMA, LEV, PANDA,
PES, PRASE, PŠTROS, SLON, SOVA, TYGR, ŽIRAFA

K
P
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D
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Ž

L
E
V
R
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W
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O
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S

11/ VOLNOČASOVKY

Které zvíře může přežít bez vody déle než velbloud?
Vylušti rébus a dozvíš se odpověď:

HRÁTKY S ČEŠTINOU /12

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

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.

dikobraz

pstros

ptakopýsk

hročh

panda

koala

zirafa

plaménak

bizon

čhaméléon

29/ HRÁTKY S ČEŠTINOU

Jak se domino hraje?

HRÁTKY S ČEŠTINOU /28

vélbloud

kobra

slon

klokan

lémur

lédní
médvéd

lév

zébra

mravénéčník

týgr

krokodýl

papousék

nosorozéč

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

13/ HRÁTKY S ČEŠTINOU

gorila

POVĚSTI /14

27/ ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

Kníže Bruncvík byl vládce moudrý a spravedlivý a lidem se v jeho
zemi dobře žilo. Jednou se rozhodl, že si, stejně jako jeho otec, do
svého erbu dobude lva. Rozloučil
se se svou manželkou Neoménií,
vyměnil si s ní snubní prsten
a řekl jí, že pokud se do sedmi let
nevrátí, má ho považovat za mrtvého a vdát se znovu.
Bruncvík se na cesty vypravil se
skupinou svých druhů. Po dlouhých měsících náročné plavby se
dostali k Jantarové hoře. O této
hoře bylo známo, že co jednou
přitáhne, už nikdy
nepustí.

Bruncvík a jeho kamarádi se na ni
vypravili, ale když se pak snažili
horu opustit, protože to bylo nehostinné a pusté místo bez potravy a možnosti ulovit nějakou zvěř
k jídlu, postupně všichni umřeli
hlady nebo vyčerpáním. Zbyl jen
Bruncvík a starý rytíř Balád. Ten
svého pána zašil do koňské kůže,
aby ho odnesl pták Noh, který horu jednou za rok navštěvoval
a hledal potravu. Tak se i stalo
a pták skutečně odnesl statečného
rytíře do svého hnízda jako kořist.
Bruncvík v hnízdě zabil Nohova
ptáčata a rychle utekl.
Po cestě narazil na krutý souboj
mezi lvem a devítihlavým drakem. Pomohl lvovi a společně
draka zabili. Lev se poté připojil
ke svému zachránci a už ho nikdy
neopustil.
Kníže se snažil vrátit se do své
země k věrné manželce. Společně
se lvem putovali několik let, až se

AUTOŘI: Lenka Kanellia a děti ze SAE:
Amélie Klírová, Anežka Klírová,
Danielka Janusová, Jacob Holmes, Jan
Škyvara, Khalid Osman, Parisa Palmer
a Thomas Holmes

obrázky kreslili: Amélie Klírová, Anežka Klírová,
Jacob Holmes a Thomas Holmes

*jilec je část meče sloužící k jeho uchopení a ovládání
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se konečně se lvem vypravili na
cestu k domovu.
Na pražském hradě byla veliká
hostina. Uplynulo právě sedm let
a Neoménie se znovu vdávala.
Kníže jí poslal v poháru její prsten,
aby jí dokázal, že je stále naživu.
Neoménie ho začala hledat, stejně
jako její nastávající manžel, který
chtěl Bruncvíka zabít. Bruncvík
použil svůj kouzelný meč a své
nepřátele zničil. Do svého erbu si
pak kníže nechal namalovat červeného lva v bílém poli.

Podle pověsti byl
Bruncvíkův meč tajně zazděn do pilíře na
Karlově mostě, na místo, kde stojí
socha Bruncvíka se lvem. Až prý
bude české zemi nejhůř, vypraví
se na pomoc bájní blaničtí rytíři se
svatým Václavem v čele. Svatý
Václav pojede na svém bělouši po
Karlově mostě, jeho kůň zakopne,
z pilíře vyrýpne Bruncvíkův meč
a svatý Václav s ním všechny nepřátele pobije.
na motivy sbírky Staré pověstí české Aloise Jiráska
připravila Jitka Lores Zákoucká

15/ POVĚSTI

dostali ke králi Olibriovi. Ten
Bruncvíka požádal, aby osvobodil
jeho dceru Afriku, kterou věznila
strašná obluda Bazilišek. Spolu
s věrným lvem se probojovali dovnitř Baziliškova hradu, kde nalezli půvabnou princeznu, napůl
obtočenou odpornými hady. Dívka jim darovala čarovný prsten,
který jim měl pomoci v boji proti
drakovi. Bruncvík se spolu se
lvem pustil do těžké bitvy s obrovitým Baziliškem a nakonec ho
společnými silami porazili. Afrika
potom knížete několik dní ošetřovala, až se do něj zamilovala.
Když se statečný mladík zotavil,
vypravili se na cestu ke králi. Ten
však Bruncvíka zradil a přinutil
ho oženit se s jeho dcerou.
Bruncvík pak smutně bloudil po
pobřeží, přemýšlel o svém životě
a o tom, jak by se dostal zpět domů. Jednoho dne se dostal až do
hradního sklepení, kde v jedné
místnosti nalezl starý ostrý meč
bez jilce*. Knížeti se meč zalíbil,
a proto si ho vzal místo svého meče. Princezna mu pak prozradila,
že tento meč sám, na požádání
svého majitele, seká hlavy všem,
které určí. Kníže toho využil a nechal celé královské družině, králi
i jeho dceři srazit hlavy za to, že
ho obelstili a nenechali odejít. Pak

ČEŠTÍ SVATÍ A PATRONI /16

Pak jsem se ještě
na chvíli vrátil
do Vídně, abych
vydělal peníze
na studium,
které mě připraví na kněžství.
Profesoři na místní
škole ale nebyli nic moc, to vám povím, a tak jsem zase putoval do Říma.
Zde jsem studia dokončil a nechal se
vysvětit na kněze.
Za své působiště jsem si pak vybral
polskou Varšavu, která se stala mým
domovem na dlouhých jednadvacet
let. A musím říct, že jsem se rozhodně neflákal! Založil jsem několik klášterů, postavil školy pro chudé a první
dívčí průmyslovou školu v Evropě.
Pak se v Polsku objevil Napoleon,
kláštery zboural a mě ze země vyhnal. Naštěstí mi ochranu nabídla má
stará dobrá Vídeň, a tak jsem se až
do své smrti věnoval chudým
a nemocným tam.
Dnes nad Vídní, Varšavou a také pekaři držím ochranou ruku a sem tam
kouknu i na obec Tasovice, kde z mé
rodné světničky vybudovali hezkou
kapličku.

připravila Mirka Čechovská
zdroje: wikipedia.org, catholica.cz, pastorace.cz

25/ KRAJÁNKOVA KNIHOVNA

Milé děti, narodil jsem se jako Jan
a zemřel jako Klement. A jaké bylo mé
povolání? Řekněme, že jsem byl takový kněžský pekař nebo pekařský kněz,
volbu nechám na vás. Ale vezměme
to pěkně od začátku.
Narodil jsem se v jihomoravské obci
Tasovice. Protože rodiče byli chudí
a museli živit nejen mě, ale i dalších
jedenáct dětí, mohl jsem na kněžské
povolání, jehož studium není levnou
záležitostí, rovnou zapomenout. Když
mi bylo patnáct let, dala mě maminka
do učení ke znojemskému pekaři.
A práce mi šla od ruky! Dokonce i nejsložitější vánočka pro mě nebyla žádným problémem!
Jako již zkušený pekař jsem odešel do
Vídně, kde jsem se pod dohledem
jiného mistra pekaře dále zdokonaloval. Když mě však chtěl oženit se svou
dcerou, vzal jsem nohy na ramena
a utíkal tak daleko, až jsem se ocitl
v italském Římě. Tady jsem se setkal
s místním biskupem, který mi daroval
poustevnický šat. Abych si tento hezký okamžik uchoval v paměti, přijal
jsem nové jméno Klement, které
zrovna v ten den bylo
v kalendáři.

Stál jste před kamerou s mnoha zvířaty. Měl jste někdy strach?
Z mých zvířat nikdy. Jednou mě ale v Africe pořádně vystrašil
předstíraným útokem lev. A jednou honil naše auto naštvaný
sloní samec.
Povězte nám nějakou zajímavou historku z natáčení.
Když žijete delší dobu s divokými zvířaty, zažijete spoustu příhod,
které vám připadají všední a za čas na ně zapomenete. Legrační
byly chvíle, kdy jsem na procházce s medvíďaty potkal lidi, kteří
nevěděli, že jsem blízko a nechali se vystrašit. Zajímavé, překvapující i dojemné je, že mne medvědi i po 16 letech odloučení
poznávají a dávají mi to najevo.
Které zvíře byste si přál spatřit na vlastní oči?
Z naší přírody jsem měl doma už všechno, co jsem chtěl. Chtěl
bych však natočil něco s velkou kočkou (lvíčetem nebo tygříkem)
a strašně rád bych měl alespoň dva roky africké slůně… Ale to je
nejspíš jen sen.
Kolik máte doma zvířat?
Asi se budete divit, ale nejsem zastánce chovu volně žijících zvířat
v domácnostech. Pokud to jde, vracím všechna zvířata do přírody. Některá pak dlouho žijí poblíž, třeba srny, lišky nebo kuny.
Teď mám letošní lišče, ale brzy také odejde do lesa.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
Zvíře: Všechna, která jsem choval (například liška, vlk, vydra,
medvědi).
Strom: smrk
Rostlina: naše orchideje a hořce
Vůně: jarní les
Podzimní činnost: pozorování jelení a daňčí říje

připravila Lenka Kanellia
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17/ ČESKÉ STOPY

Král zvířecích večerníčků
Režisér, scenárista a především milovník a ochránce přírody. Odmala si se zvířaty hrál,
maloval je, četl si o nich. Když vyrostl, stal se z něj učitel výtvarné výchovy. Práce se
zvířaty přišla až po letech díky ZOO Plzeň. Začal pořádat přednášky a objevovat se
v dětských pořadech. Po několika letech spolupráce s Českou televizí natočil i svůj první
televizní seriál o malém liščím mláděti, Tuláček. Divácký úspěch byl ohromný a další
Večerníčky na sebe nedaly dlouho čekat - Pruhovaní kamarádi, Kluci ze zámku, Méďové, Vydrýsek, Bráškové, Podivuhodná cesta ježka Aladina či Pohádky pro štěňata. Většina byla vydána v knižní podobě a Vydrýsek dokonce v roce 2002 vyhrál 1. místo v kategorii nejčtenější knížky. Zvítězil tak nad Harry Potterem i Pánem prstenů.
V prvním dílu si přivedete medvíďata domů a usnou vám v posteli.
Točilo se u vás doma? A opravdu jste spal na zemi?
Ta situace byla celá zinscenovaná jen pro natáčení a neodehrála se ani
u nás doma. V té době už jsem se o ně staral víc než měsíc a bydleli
jsme ve vypůjčené chalupě na šťáhlavské návsi. Majitelé ji chtěli přestavět a medvíďata ji za 2 měsíce úplně vybydlila.
Kdy je medvěd nejroztomilejší?
Medvíďata jsou nejroztomilejší, když začínají chodit, to je asi
od 10. do 15. týdne.
Co vás na vlcích nejvíc fascinuje?
Na vlcích mne fascinuje jejich vlčí nezávislost a jakási hrdost.
Sami si vyberou, koho mají mít rádi a co si od něho nechají
líbit. Vlky nesmíte fyzicky trestat,
praštit je holí znamená ztratit je na
celý život. Vlci vidí na lidech něco, co
my už nevnímáme. Nějakou energii,
kterou každý člověk vyzařuje, můžeme tomu třeba říkat aura
nebo síla osobnosti, a podle toho si každého zařadí a chovají
se k němu.

Karel Zeman

patří k nejvýznamnějším režisérům české kinematografie. Byl šikovným výtvarníkem a režisérem, jeho první projekt dostal cenu na filmovém festivalu v Cannes!
Větší děti ho určitě znají, a pokud ne přímo jeho, tak alespoň některý z filmů,
které natočil, například Vynález zkázy na motivy románu Julese Verna. Jde
o nadčasový příběh o zneužitém vynálezci, jehož dílo v rukou zločinců ohrozilo celý svět. Další film, který jste všechny určitě viděly, děti, se jmenuje Cesta
do pravěku, kter ý natočil v r oce 1955. Vypr áví o par tě kluků, kteř í putují
po řece, až se dostanou do minulosti. Nejprve jsou v době ledové, pak ve třetihorách a nakonec v druhohorách, kde potkávají dinosaury a mamuty! Zajímavý
ale není jenom děj filmu, ale i způsob, jak byl natočený. V době, kdy se točil,
nebyly žádné počítače ani speciálně vyvinutá grafika. Proto si Karel Zeman
pomáhal loutkami, triky a fígly. Vymyslel s nimi různé situace a docílil tak
výsledného efektu, který byl v jeho době výjimečný.
Mezi jeho nejznámější animované kousky patří populární filmy o panu Prokoukovi a také snímek Inspir ace, kde ve filmu nechal oživnout skleněné figur ky, což byl v té době zcela ojedinělý jev.
Tak, o filmech už víte, řekněme si ale i něco přímo o něm. Karel Zeman se narodil v roce 1910. Na jeho počest je v Praze založeno muzeum, které vám více
přiblíží jak jeho život, tak dílo od začátku až do konce. Muzeum je zcela unikátní svým interaktivním pojetím, to znamená, že si některé triky můžete vyzkoušet i vy nebo vaši rodiče.
připravila Katka Zástěrová
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připravil kolektiv autorek

Možná, že to dovedu.
Čenich mají od medu,
kožich, děsný tlapy.
Prach a kule chlapy,
to je parta medvědů!
C
G
R: Brum, brum, brum.
C
G
C
O čem se zdá medvědům?
C
Hlavu, zadek, nohu
G
schovej do brlohu.
Ami
G
Brum, brum, brum.

Lidi ani netuší,
jak jim kožich nesluší!
Ať mrzne či leje,
ví, že hezky hřeje,
když mráz kouše do uší.
Pak si v teple posedí,
a tak ani nevědí,
že než kožich, čepice,
že daleko více
hřeje láska medvědí.
R:
Vojta, Kuba s Matějem
usnou, než se nadějem.
Celý den si hráli,
jak by pracovali,
tak copak jim popřejem?
R:

Brum, brum, brum.
Zazpíváme medvědům,
dobrou noc, vy šelmy,
nechrápejte velmi,
Ami
G
C
nebo si zboříte dům!

připravila Zuzka Doğan
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Ami
G
C
Co to leze ze křoví?
C
G
C
No tak honem, kdo to ví?
C
Kdo jsou, lidi zlatý,
G
tři koule chlupatý,
Ami
G
C
kdopak aspoň napoví?

19/ ZPÍVÁNKY

Příroda je opravdu mocná čarodějka a vykouzlila pro nás
mnoho roztodivných stromů a květin. Už od pradávna lidé
věřili, že rostliny mají vlastní symboliku a odráží v sobě mimo jiné víru, štěstí, sílu, vytrvalost, lásku a pravdu. A jaké
rostliny jsou typické pro země našich krajánků?
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Kaštánek
Jiří Žáček

Bedly
Sesedly se bedly
pod vysokou jedlí,
celý den si povídaly,
až je plži snědli.

Starý kaštan hlíně řek:
Porozhrň se malinko,
zasadím si semínko,
malý, hnědý kaštánek.
Aby děti dnešních dětí
měly kaštanů jak smetí.

Stromy
Vzduch a slunce stromům stačí,
vodu pijí ze země,
kolébají hnízda ptačí,
šeptají si tajemně.
Možná, že mi tiše poví:
Neboj se a pojď k nám blíž,
celý svět je pohádkový,
víš?

Má hřebínek, co nečeše,
má ostruhy a nerajtuje.
Někdy se točí na střeše,
jindy si na zdi pobrukuje.

Po obloze pluje,
na louce si skáče,
trká, vyhazuje,
má vlněný fráček.

Vznešeně si vykračuje,
vějířem se ovívá,
nad jiné se povyšuje
a je pyšný, protiva.

Umí si hrát jako děti,
vyskakuje z vody ven,
lítá jako na koštěti
mořská víla
z vodních pěn.

Zvířátka chtějí jet na
výlet a král zvířat lev
řekne: „Nezapomeňte si
pláštěnky.“
Žába to zopakuje.
Lev potom řekne: „A neza-

Lenochod

pomeňte si svačiny.“

Kdybych já byl lenochod
vydal bych se na pochod.

Žába to zopakuje.

Opustil bych Evropu,
vydal bych se do tropů.

několikrát, lev zařve:

Tam bych pěkně lenošil
bez kalhot a bez košil.

doma!“

Když se to opakuje ještě
„A ta zelená potvora zůstane

JAZYKOLAMY
Rak a krab měli prak.
Had hádá hadu záhadu.

A žába: „Chudák krokodýl,
tolik se těšil.“

připravila Zuzka Doğan, kaštánky: Katka Katzouraki a další děti z Athén

kráva, kohout, páv, beránek, delfín

Vladimír Smetáček

Celé týdny trávu žvýká,
aby dala krajáč mlíka.
Nepospíchá, má dost času,
rohy nosí pro okrasu.

připravila Katka Balunová
lev a had: Vašík Kaçmaz, Istanbul; beránci: děti z Athén
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HÁDANKY

