ČASOPIS nejen PRO ČESKÉ DĚTI ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ

ČESKÁ ŠKOLA MADRID

Kdo v tom s námi jede
v České škole Madrid ?
Milí krajánci a příznivci České školy Madrid,
tentokrát uděláme v Krajánkově únorovém vydání malou výjimku a místo,
abychom vás informovali o tom, co jsme v lednu dělali nebo co plánujeme
na únor či na březen (informace najdete na našem webu a na Facebooku),
představíme vám naše stážistky, které „v tom s námi letos jedou”. Jsou
to Kateřina Průšová a Ema Hubáč ková.

KATKA

je čerstvou absolventkou Západočeské

univerzity v Plzni, kde studovala učitelství pro 1. stupeň
základních škol. V ČŠM vyučuje žáky 2. třídy. Katka taky
připravila pro celý letošní školní rok projekt Rok s českými spisovateli, ve kterém se děti velmi zajímavou
formou „výstavy” seznamují s významnými českými spisovateli. O projektu vám napíšeme více třeba v příštím
čísle. Katka s námi zůstane do konce školního roku, z čehož máme velikánskou radost.

EMA

se k nám přidala v říjnu minulého roku.

A i když „nastoupila do rozjetého vlaku”, s dětmi z 1. třídy se velmi rychle skamarádila a myslíme, že se jim bude
po Emě moc stýskat, neboť její stáž u nás již končí (ale
slíbila nám, že se za námi brzy vrátí). Ema je studentkou
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Katce a Emě tímto moc děkujeme a velmi si vážíme toho,
s jakou láskou a obrovskou profesionalitou ve škole učí
a připravují všechny školní a mimoškolní aktivity pro naše
děti v Madridu.

www.ceskaskolamadrid.es
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ŠKOLA U BABIČ EK – Č ESKÁ ŠKOLA

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC BRUSEL

Už delší dobu mluvíme v Krajánkovi o české
Škole u babiček, která působí ve městě Lyonu. To se nachází ve středovýchodní Francii nedaleko Švýcarska a Itálie. Nikdy jsme si
však nepovídali o vzniku této školy. Z jejího
názvu vyplývá, že byla založena babičkami.
Před pěti lety se babi Adéla a Lída, které
už žijí více než 20 let ve Francii, rozhodly založit v rámci Česko-francouzské asociace
v Lyonu menší českou školičku. Hlavně chtěly založit školičku pro svá vnoučata, aby se
mohla vídat s ostatními českými dětmi žijícími v Lyonu a okolí.
V prvním školním roce 2012–2013 školu
navštěvovalo 7 dětí. Rok od roku bylo nadšených českých dětí víc a víc a k babičkám
se přidaly 3 vyučující. Škola se přestěhovala
do větších učeben a dnes se děti schází
v šestém obvodu Lyonu, nedaleko nádherného parku Zlaté hlavy. Tento školní rok je
ve škole celkem 31 dětí, které jsou rozděleny do čtyř tříd: Krtečci, Čmeldové, Lvíčata
a Puštíci. Školáčci české Školy u babiček mají
od tří do deseti let.
A co všechno v české škole děláme?
Povídáme si, vyprávíme si pohádky a příběhy, učíme se říkanky, malujeme, tvoříme, vyrábíme, čteme, píšeme a učíme se zajímavé věci
o České republice, a to všechno samozřejmě v jazyce našich rodičů nebo prarodičů, v češtině.
Hlavní je, aby se děti sešly se svými českými kamarády a do školičky
se vždy s chutí a s dobrou náladou vracely!
Scházíme se každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci od 9:45 do
12:15 hodin.
Tak pokud bydlíš v Lyonu nebo v jeho okolí, a chtěl by ses pravidelně setkávat s českými kamarády, neváhej a společně s rodiči nám napiš
přes stránky naší asociace http://www.franco-tcheque-lyon.fr/
index.php/contact.
Více o lyonské škole na stránkách: https://skolalyon.wordpress.com/.
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ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC FRANKFURT

Milé děti,

A už tu máme únor. Museli jsme natrénovat psaní
nového letopočtu, i když zapomínat nejspíš ještě nějakou chvíli budeme…
Naše děti se vrátily do školy po dlouhé, téměř měsíční, přestávce
v sobotu 14. ledna. Před vánočními prázdninami si stihly napsat většinu písemek,
to ale neznamená, že do konce pololetí mohly už jen odpočívat. Připravují se na
oslavu šestého výročí naší školy, která proběhne v sobotu
4. února 2017. Povíme si o ní v příštím čísle.

jestlipak víte, že měsíc únor je nejkratším měsícem v roce? Přesně tak, obvykle má 28 dní
a jen jednou za čtyři roky jich má 29! Francouzské děti mají tento měsíc velmi rády, protože je čeká čtrnáct dní zimních prázdnin. Můžou si tak užít radovánek na sněhu jako třeba lyžování, bobování nebo bruslení. Některé děti určitě vyrazí do zahraničí a procvičí si
tam i jiné jazyky než rodilou francouzštinu nebo pojedou tak jako mnoho školáčků lyonské Školy u babiček do Česka za příbuznými, kde si osvěží češtinu.
Nejen ta, ale všechny možné další jazyky (a že jich je!) jsou tématem únorového
Krajánka: dozvíte se o nich spoustu zajímavostí! Krajánek pro vás připravil i všechny
tradiční rubriky, tak si ho pěkně přichystejte do batůžku na prázdniny nebo na víkend
k babičce a dědečkovi. Pokud budete vyrážet na výlet, přijeďte třeba do Francie, kde se
2. února slaví svátek palačinek. No vážně, nevymýšlím si! A oslaví se nejlépe jak jinak než
přípravou úžasných sladkých i slaných palačinek, na kterých si smlsnou malí i velcí!
Zábavné čtení přeje
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Také jsme si rozdali osvědčení. To je vlastně vysvědčení, jenom se mu tak nesmí
říkat, protože ho nevydává škola v Česku. Taky proto, že doplňuje hlavní vysvědčení, které dá dětem škola, do níž chodí od pondělí do pátku, většinou německá.
Osvědčení nebo vysvědčení, nevadí nám, jak se jmenuje. Hlavní je, že ho máme
a nesli jsme ho domů ukázat rodičům a všem, aby viděli, jak jsme celý půlrok poctivě pracovali. Ona taková sobotní škola znamená, že jsou děti ve škole nejen pět,
ale šest dnů v týdnu! A to už chce nějakou vůli, píli a poctivost. V tom jim moc
pomáhají jejich rodiny a také lektorky a asistentky, které je celým půlrokem báječně
provedly.

Pokud Vás zajímají informace o dění v České škole bez hranic Frankfurt,
sledujte naše webové stránky a facebook.
https://www.ceskaskolafrankfurt.de.
www.facebook.com/ceskaskolabezhranicFrankfurt
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Všem patří naše velká gratulace a poděkování.

18

Škola u babiček Lyon
Úvodník
Téma
Krajánek na cestách
Putování za chutěmi
U krajánků
Volnočasovky
Hrátky s češtinou
Pověsti a legendy
České stopy
Významné dny

26—27

28—31

32—33

34

35—40

3

Jak vznikla a jak funguje

Zdravíme vás z Lyonu
Jazyky
Zimní radovánky na dosah Lyonu
Bretaňské placky
Jakými jazyky mluvíme
Křížovky, rébusy, osmisměrky
Jaké chybí písmeno?
Čerti na hradě Bezděz
Ferdinand Porsche
Hromnice a Den palačinek,
Clara Campoamor, Erich Kästner,
Karl May
Malé kotě
Odemyky zamyky, Rozhovor, Abeceda,
Eskymácká abeceda
Hádanky, vtipy, jazykolamy
Koulovaná
Jarka Vrbová
Kapradinová párty
Mapa krajánků a mnohem více
Barevná abeceda
Knedlík a letadlo
Dětské centrum Istanbul, Sdružení
Čechů a Slováků v SAE, ČŠBH Frankfurt,
ČŠ Milán, ČŠBH Brusel, ČŠ Madrid

TÉMA

Jana Schulzová

Dnes nebude řeč o jazyku vypláznutém
na paní doktorku, když nás bolí v krku. Ani
o jazyku v botě, který se stočí a tlačí. A ani
o rybě z čeledi jazykovitých. Únorový
Krajánek je o jazyku jakožto řeči, mluvě,
slovní komunikaci mezi lidmi.

ČESKÁ ŠKOLA MILÁN

Řeč našich dětí ovlivňuje spousta faktorů a v bilingvním, či stále častěji dokonce
multilingvním, prostředí se vše ještě více komplikuje.
Česká škola Milán, zaštiťovaná Spolkem krajanů a přátel České republiky, se od
samého počátku snaží o pomoc a podporu rodičům, kteří chtějí napomoci svému
dítěti ke správnému vývoji řeči.
Dne 21. 1. 2017 se proto v prostorách Honorárního konzulátu ČR v Miláně konala

Jazyk nejbližších vnímá miminko, už než se narodí. Po narození slyší hlas rodičů, který utěšuje, chlácholí a uspává.
Asi v roce řekne dítě první slovo – bývá to máma. Ale už
dlouho předtím žvatlá svou – pro ostatní tajnou – řečí.
A od slova je jen krůček k opravdické mluvě – větám,
prvním říkadlům, básničkám a písničkám.

Řeči, které se dítě učí od narození, od útlého dětství,
většinou od rodičů a nejčastěji doma, říkáme mateřský
jazyk. Bývá jeden, ale dnes, kdy se hodně cestuje a lidi se
seznamují daleko od domova, je čím dál více rodin, kde
maminka hovoří jednou a tatínek jinou řečí. Na děti mluví
každý po svém a ty se učí dvěma jazykům najednou. Pokud
někdo mluví dvěma a více jazyky, nazýváme to dvojjazyčnost (bilingvismus) a mnohojazyčnost.
A jelikož je Krajánek časopis určený (nejen) česky
mluvícím dětem v zahraničí, mohla by většina čtenářů o dvojjazyčnosti hodně vyprávět, viďte? Zpočátku je to asi náročné, ale lidský mozek si poradí!
Vždyť mít dva mateřské jazyky, to je panečku výhoda!
Asi znáte úsloví kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. V dnešním propleteném světě a při cestování je znalost cizích jazyků nutná. Lidé vždy hledali
nějaký společný jazyk, aby se dorozuměli. V dnešní době se většina dětí učí od 1. třídy angličtinu
4

Po celé odpoledne až do večera se zájemci o tuto problematiku za pomoci četných
praktických příkladů a videoukázek intenzivně věnovali jednotlivým druhům narušené komunikační schopnosti, především opožděnému vývoji řeči, vývojové dysfázii,
dyslálii a zejména pak způsobům, jak jim předejít či vlastnímu napravování.
Mgr. Lucie Krejčová, pražská specialistka zabývající se klinickou logopedií a arteterapií, nabídla zájemcům spoustu informací i zajímavých podnětů k rozvíjení jednotlivých schopností a dovedností u dětí hravě a zábavně, ať už prostřednictvím vlastních logopedických cvičení, herních aktivit či za pomoci mnoha pomůcek, které dítěti pomohou se správně naučit mluvit, např. stolních her, knížek, zvukových nahrávek a pracovních listů.
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TÉMA

a později i další řeči. Otvírají se jim tak
nové obzory, odmala poznávají jiné kraje, zvyky, čtou knihy a sledují filmy
v originále. Zkrátka se znalostí jazyka se
stávají dalším člověkem.

i pro postižené. Nevidomí čtou a píší
Braillovým písmem pomocí hmatu, sluchově postižení se dorozumí znakovou
řečí.
O jazyk, mateřský nebo cizí, musíme
pečovat. Jako o vše, co má vzkvétat,
prospívat a krásnět. O jazyky se staráme, když se jim učíme doma, ve škole,
když si čteme i když si povídáme s kamarády. A proto, aby mohla vzkvétat
i vaše čeština, je tu také Krajánek.
V něm se dozvídáte spoustu zajímavého, hrajete si s češtinou, luštíte, zpíváte,
čtete, tvoříte, smějete se a seznamujete
se zeměmi ostatních krajánků.

Nemusí se vybírat jen z nejstudovanějších jazyků – angličtiny, francouzštiny,
španělštiny, italštiny, čínštiny, japonštiny či němčiny. Na světě se totiž, věřte,
nevěřte, mluví více než 7 tisíci jazyky!
Některými mluví milióny lidí, jinými
jen malá skupinka. Každý jazyk je pro
někoho řečí mateřskou. A na připomenutí toho, jak jsou všechny důležité, byl
21. únor vyhlášen Mezinárodním dnem
mateřského jazyka. Každý jazyk je obrovským bohatstvím; lidé si předávají
životní zkušenosti, zvyky, dojmy, zážitky, moudro… Ale je-li uživatelů málo,
hrozí jazyku zánik a je potřeba ho chránit.

Závěrem zbývá jen popřát našemu
společnému jazyku – češtině – hodně
zdaru!

Lidská řeč není jediná. I zvířata se dorozumívají. Škoda, že jim nerozumíme
jako král ze Zlatovlásky nebo princezna
Arabela... Například primáti, včely,
mravenci nebo velryby komunikují na
vysoké úrovni. Přesto zůstává zatím lidská řeč jedinečná. Vytváří nekonečně
slov a kombinací, rozeznává podstatná
jména, slovesa, vztahuje se k přítomnosti, budoucnosti i minulosti a sděluje
se i jinak než zvukem či písmem. Posuďte sami. Ne všichni lidé totiž slyší,
mluví a vidí. Potřeba komunikace je pro
člověka důležitá, a tak se našlo řešení
36
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KRAJÁNEK NA C ESTÁCH

Svatava Lévová

Francie je velká země a oblévá ji jak oceán, tak moře. Jsou tam
taky vysokánské hory, kterým se říká Alpy. Město Lyon má
velmi výhodnou zeměpisnou polohu, protože se nachází jen
dvě hodiny cesty vlakem od hlavního města Paříže, od moře
i od severních Alp. A který je jeden z nejoblíbenějších zimních
sportů ve Francii? No přece lyžování! V severních Alpách je
několik středisek, kam se můžete vydat s rodiči na víkend nebo rovnou na prázdniny. My jsme pro vás vybrali tři lyžařská
střediska, kde si každý člen vaší rodiny určitě přijde na své.

DĚTSKÉ C ENTRUM ISTANBUL

Milí krajania, srdečne Vás pozývame na

DETSKÝ KARNEVAL Z POUŽIT ÝCH MATERIÁLOV

KEDY: 11. 2. 2017 o 13:30 hod.
KDE: Maďarské kultúrne centrum
(Kağıthane, EYÜP)
Čo so sebou DETI:
Dobrú náladu a masku VYROBENÚ Z POUŽITÝCH MATERIÁLOV.
Čo so sebou DOSPELÍ: Dobrú náladu a čo kuchyňa dá.
Prihlásenie na info@krajaneistanbul.cz do 3. 2. 2017.
Vstupné 5 TL na osobu.

Valloire
Je to nádherné alpské městečko, jehož
nadmořská výška je 1 400 m n. m. Představte si, že leží jen o 200 metrů níž než
nejvyšší vrchol České republiky, Sněžka!
Délka všech sjezdovek dohromady je
150 km a ta úplně nejvýše položená z
nich se nachází ve výšce 2 600 m n. m.
Tak vysokou horu byste v České republice nenašli!

ČASOPIS nejen PRO ČESKÉ DĚTI ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ
Únor 2017
Téma: Jazyky

Pokud vás baví i jiné zimní sporty než
lyžování, můžete si jít zabruslit na venkovní stadion. Pořádají se tu také vycházky a prohlídky města a okolí. Na
procházku se dá jít i ve sněhu, ale musíte si na místě půjčit sněžnice, ve kterých
se po sněhu chodí mnohem snáz. A když
už budete unavení, zajděte si odpočinout třeba do místního kina. Valloire je
také známé výstavou sněhových a ledových soch, které si tu můžete prohlédnout po celou zimu.
Po dlouhém dni plném aktivit budete určitě vyhladovělí a to je dobře,
protože tu na vás čeká spousta specialit

Ve Valloire jsou sjezdovky jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Pokud byste
rádi potkali nové kamarády a společně
s nimi se naučili lyžovat a nebo si vylepšili styl, můžete se zapsat do lyžařské
školy. Berou děti už od tří let!
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KOMIKS

Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro

KRAJÁNEK NA C ESTÁCH

připravených z výborných sýrů: třeba
raclette, tartiflette nebo fondue. Tato
jídla se jí tradičně s bramborami
a uzeninami.

Le Grand Bornand

Alpské městečko, kterému žádná rodina
neodolá. Nachází se 1 000 m n. m. a má
celkem devadesát kilometrů sjezdovek.
Tohle středisko je ideální pro začátečníky a mírně pokročilé. Je známé svými
dřevěnými chatami a penziony.

Les Karellis

Rodinné středisko, které se nachází jen
pár kilometrů od Valloire ve výšce
1 600 m n. m. Ptačím letem je to jen
přes kopec. Nejnižší bod střediska Les
Karellis je stejně tak vysoko jako česká
Sněžka. Jeho velkou výhodou je ubytování, které je hned u hlavní sjezdovky,
takže nemusíte chodit daleko. Stačí jen
nasadit lyžařské boty, udělat pár kroků,
nasednout na lanovku a hurá na kopce!
Sjezdovky jsou tu velmi široké, což je
ideální pro ty z vás, kteří ještě nikdy nelyžovali.
I tady se můžete zapsat do lyžařské školy, ale vyzkoušet můžete i různé jiné aktivity, ať si od samého toho lyžování odpočinete.
Je zde také mnoho restaurací a kaváren, kde si můžete objednat výbornou
horkou čokoládu a palačinku nebo jednu ze sýrových specialit.

lyžaři: děti z Istanbulu

I tady najdete spoustu aktivit mimo lyžování jako například bruslení na místním stadionu, procházky na sněžnicích
nebo třeba závody v bobování. Pokud se
rádi díváte na zimní sporty, zajděte si na
hokejový zápas. Mimo zimní radovánky
se můžete těšit na promítání filmů nebo
na tradiční trhy, na kterých ochutnejte
zdejší specialitu: jak jinak než sýr, který
se jmenuje reblochon.
Stačí si jen vybrat, sbalit lyže a pořádně
teplé oblečení a můžete vyrazit! Že nemáte lyže ani boby? Ale to vůbec nevadí,
všechno vám na místě půjčí.
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PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

Marta Daeuble

Bretaňské placky se připravují v Bretani
už od 13. století. Recept do Francie doputoval až z daleké Asie a vyznačuje se především tím, že je připravován z pohankové mouky, které se zde říká černá mouka.

Budeme potřebovat
Těsto:
 500 g pohankové mouky

jedno vejce

70 cl vody

trochu soli

trochu másla na smažení
Náplň:
Bretaňské placky se mohou podávat
v mnoha variacích. My máme rádi ty
se šunkou, sýrem a zakysanou
smetanou.
 zakysaná smetana

nastrouhaný sýr

na kostičky nakrájená šunka
Doba přípravy:
1,5 hodiny

8





Poskládáme jednotlivá písmena
abecedy podle pořadí a rozmístíme
je na nalinkované řádky velkého
papíru.

Pak písmenka nalepíme na papír.





Na každé písmenko potom nalepujeme různé materiály a vytváříme tak
krásně barevnou a veselou abecedu.

Kompletní abecedou si můžeme
ozdobit třeba pokojíček nebo třídu
ve škole. Je skvělá na trénování
výslovnosti a také krásně vypadá!

Náročnost: Střední –
s menší pomocí rodičů
vše hravě zvládnete.
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PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

Marie Švédová




Téměř každý jazyk má svou psanou podobu. Abychom mohli
zaznamenat to, co si myslíme nebo co říkáme, potřebujeme
sadu znaků − abecedu. Čeština se zaznamenává abecedou,
která se jmenuje latinka a je skoro stejná jako abecedy všech
ostatních evropských jazyků. Česká má celkem 42 písmen,
když počítáme také všechna písmenka s háčkem nebo čárkou.
Abeceda „mezinárodní“ má jen 26 znaků společných všem −
obsahuje jen písmena bez diakritiky a je stejná jako anglická.
Už umíte abecedu? Pokud se vám ještě trochu pletou písmenka, není nic lepšího než si vyrobit tuhle krásnou barevnou
abecedu.

Do mísy pomalu vlijeme
vodu a jemně ji vmícháme
do mouky.
Těsto necháme hodinu,
i déle, odpočinout.
Do velké mísy vysypeme
500 g pohankové mouky
a uděláme do středu důlek, do kterého rozbijeme
jedno vejce.


Mezitím nastrouháme sýr a nakrájíme
šunku na malé kostičky.

Budeme potřebovat







velký arch tvrdého papíru velikosti A1 (nalinkovaný 4 linkami podle
velikosti písmen abecedy: při velikosti písmen 5 cm budou řádky
od sebe cca 8 cm)
písmena abecedy (toto je malý úkol pro rodiče nebo starší
sourozence − je třeba vytisknout abecedu a jednotlivá písmena
vystřihnout; o již hotovou šablonu si neváhejte napsat na e-mail
krajankovotvoreni@gmail.com)
lepidlo
voskovky a nejrůznější drobný materiál: knoflíky, korálky, kousky
barevného papíru, pom pom kuličky, stužky, látky, vlnu, těstoviny,
peříčka, třpytky, washi pásky...
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Po hodině zkontrolujeme
těsto. Těsto má být dostatečně řídké, je-li husté, přidáme trochu vody.
Rozpálíme teflonovou pánvičku, aby byla hodně horká. Těsto lijeme doprostřed
pánvičky a rozlejeme jej po
stranách tak, aby byla vrstva těsta co nejtenčí. Po
chvilce placku obrátíme
a dosmažíme z druhé strany. Jestliže se těsto přichytává, můžeme použít na smažení trochu másla. Tvoří-li se na
placce malé dírky, je to v pořádku.

Hotovou placku dáme
na talíř, potřeme smetanou, poklademe šunkou a posypeme sýrem.


foto Marta Daeuble

Bon appétit! Dobrou chuť!
9

U KRAJÁNKŮ

Eva Voortman Šimánková, Adéla Economou Krubnerová a kolektiv

HRÁTKY S Č EŠTINOU

Bonjour, ve škole se učíme francouzštinu. Taky máme jednou týdně angličtinu. Od 12 let si můžeme ještě vybrat mezi němčinou, španělštinou, latinou nebo řečtinou. Ráda
chodím do české Školy u babiček. Au revoir !

Ahoj, já bydlím v České republice. Češtinu
se ve škole učím každý den a jednou týdně
mám i angličtinu. Dospěláky zdravím
„dobrý den“ a „na shledanou“. Čus!

Γειά σου! V Řecku se mluví řecky.
Legrace je, že „ano“ se řecky řekne
„ne“! Ve škole se od 3. třídy učíme
anglicky. Αντίο!

Hallo! Mluvím německy a česky. Od třetí třídy se povinně učíme angličtinu a od sedmé třídy si můžeme
ještě přidat francouzštinu, španělštinu nebo latinu.
Tschüs!

Hoi, učím se holandsky a od čtvrté třídy
i anglicky. Brácha je na střední škole a bojuje tam i s francouzštinou a němčinou. Doei!
10
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HRÁTKY S Č EŠTINOU

Ciao! Mluvím italsky a už od 1. třídy se povinně
učím angličtinu. V 11 letech si musím vybrat druhý cizí jazyk: francouzštinu, španělštinu nebo
němčinu. Arrivederci!

Salut. Já umím francouzsky, česky
a anglicky. V Belgii lidé mluví i vlámsky a německy. Au revoir!

Merhaba, my tady mluvíme turecky. Ve škole mám
od druhé třídy jako povinný cizí jazyk
angličtinu, začínal jsem s ní ale vlastně už ve školce. Görüşürüz!

Ahoj = marhaban [murhaban]

ًمرحبا

Chodím do školy s dětmi z 50 zemí
světa! Proto mluvíme hlavně anglicky. Také se učíme arabsky, francouzsky nebo španělsky.
Na shledanou = ila alliqa [íla lakáj]

الى اللقاء

¡Hola! V Madridu mluvíme španělsky, ale v jiných
částech Španělska se učí jazyky jako katalánština,
baskičtina, galicijština a aranéština. ¡Adiós!
30
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Hana Katzourakisová

VOLNOČASOVKY

HRÁTKY S Č EŠTINOU

1.
4.
2.

3.

5.

6.

7.

Jakým jazykem
se mluví v těchto
zemích?
1. Velká Británie
2. Polsko
3. Španělsko
4. Francie
5. Itálie
6. Norsko
7. Rusko

(Dokončení najdeš v tajence
křížovky.)

(Vylušti rébus a zjistíš, co pacient lékaři odpověděl.)

11.

ŽU

5.
6.

8.

CE

1.

HO
PŘ
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3.
4.

12.

DL
OU
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E

2.

K
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HRÁTKY S Č EŠTINOU

Marta Daeuble a Hana Katzourakisová

VOLNOČASOVKY

Hana Katzourakisová

Poznáte evropské země
podle jejich hlavního města?
1. Madrid
2. Helsinky
3. Moskva
4. Vídeň
5. Brusel
6. Budapešť
7. Řím
8. Athény
9. Praha
10. Varšava
11. Paříž

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

Najdeš v osmisměrce všechny státy, ve kterých vychází Krajánek?
BELGIE, FRANCIE, ITÁLIE, NĚMECKO, NIZOZEMSKO,
ŘECKO, SAE, ŠPANĚLSKO, TURECKO
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Z
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N
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HRÁTKY S Č EŠTINOU

Radka Ҫelik a Hana Katzourakisová

Č TENÍ NA POKRAČ OVÁNÍ

„Radši tu přespím s Eliškou,“ hlásí Fany.
Předstírá, že spí, a po očku pozoruje, co se
bude dít. Udeřila půlnoc a za oknem se
objevil Černoočko. Fany se nerozmýšlel
a hup za ním. Ani ho nenapadlo, že je
v okně sklo. U žabáčků totiž mají místo
oken jen díry. Sklo se s rachotem vysypalo.
„Co se to tu u všech trpaslíků děje?“ probudí se Eliška a vyběhne ven. Přistižený Černoočko zůstal jako přikovaný. Fany s vílou ho chytnou a seberou mu Lexikon lumpáren. Strašidýlko přiznává, že Lexikon našlo a z něj
se naučilo i všechna zlobivá kouzla. „Dám ti ho zpátky, když slíbíš, že už
s těmi kouzelnými lumpárnami přestaneš,“ navrhuje Eliška. „A když
všechny odzeleníš,“ doplňuje Fany. „Všechno napravím a... a zkusím nezlobit,“ dušuje se a zaklíná: „Gríne, gríne, grín. S duhou se poradím. Ať
jsou barvy zpět.“ „Nefunguje to,“ kouká Eliška na Fanyho. A všichni se
rozchechtají. Fany je přece zelený vždycky. Eliška už má zase svoje žluté
vlasy a vrací strašidýlku Lexikon.
„Pamatuj, co jsi slíbil,“ volá ještě za strašidýlkem. „Neboj,“
odpovídá strašidýlko.
A opravdu, vydrželo
nekouzlit, nestrašit
a nezlobit celé tři dny.
Pak se ale nudilo a...
Pokračování příště

Eliška Hlaváčková
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Lenka Kanellia a děti z ČŠBH Frankfurt –
Žofka Kokešová, Eliška Hlaváčková, Betty Lešková

Č TENÍ NA POKRAČ OVÁNÍ

HRÁTKY S Č EŠTINOU

Kapradinová párty
Eliška a Fany celý den připravují kapradinovou oslavu
a zvou kamarády. „Uděláme
smažené kapradí! S kečupem! A kapraďový dort
a zmrzlinu!“ překřikují se
malí žabáčci. Přišli s žabkou
Petrou pomoci s oslavou.
Fany zatím míchá zelené
koktejly. Bude to kapradinová párty, jak se patří.
I Černoočko se tu a tam
objeví, motá se kolem a okukuje. Jakmile se Petra nedívá, šup s pavoukem do krému na dort, trocha hlíny do
kečupu, pár kapek blebajzu
do kapraďových koktejlů.
Magdalena Müllerová
„Švihej odsud,“ odhání ho
Petra tušíc nějakou lotrovinu. „No jó!“ opáčí strašidýlko a letí připravit
všem pořádné překvapení. Dneska o půlnoci se už potřetí vplíží k Elišce
a ... to bude koukat, až se ráno probudí!
Kamarádi se pomalu scházejí na oslavu. Všichni si pochutnávají. Trocha hlíny ani sem tam nějaký pavouk nikomu nevadí. Pijí zelené koktejly
od Fanyho a povídají si. „Představte si, co se naší Pampelišce v noci stalo,“ vypráví Fany. „Kdo to asi byl?“ přemítají všichni. Nikdo ale nic neviděl. „Jééé, Eliško, ty jsi celá zelená,“ piští Lukáš s Matyášem. „A ostatní
taky!“ ukazuje žabáček Josef. Každý, kdo si dal koktejl, zezelenal.
„Nebojte, najdu nějaké kouzlo a ráno vás zase přebarvím,“ slibuje
Eliška. Zelení kamarádi se rozchází domů. Zajíčci skáčou s žabáky a vypadají jako bráškové. Všichni mudrují, že se na louce opravdu dějí divné
věci.
26
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POVĚSTI A LEG ENDY

Jitka Lores Zákoucká

KRAJÁNKOVA KNI HOVNA

Co pro děti právě překládáte?
Právě překládám norskou knížku pro začínající čtenáře. Pojednává
o malém krokodýlovi Johanovi, který žije mezi lidmi a trápí se, že
je na světě sám. Myslel si, že je to proto, že je tak jiný než ostatní –
má dlouhý ocas a velké zuby. Ale pak si najde kamarádku krokodýlku a svět se náhle změní k lepšímu – Johan už není sám.

V období středověku Libereckým krajem vedla obchodní cesta do sousedící
Lužice. Panovníci české země na této
cestě nechávali stavět hrady, aby zvýšili
bezpečnost poutníků na těchto cestách.
Mnohé hrady byly postupem času přestavěny na zámky.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ:
Jazyk: čeština
České písmeno: A
Cizí písmeno: Ø

Čerti na hradě Bezděz

Trochu zeměpisu a historie
neuškodí

Hrad Bezděz byl založen Přemyslem
Otakarem II. I přes pozdější ničivé
švédské nájezdy během třicetileté války
si uchoval v podstatě svou podobu
i majestátnost dodnes. Hrad se nachází
v blízkosti Máchova jezera a jako bezpečná a spolehlivá pevnost později hostil jako vězně Přemyslova syna, nezletilého Václava. Po pustošivé třicetileté
válce se změnil na klášter pro benediktinské mnichy a až do roku 1785 sloužil
jako poutní místo, než byl zrušen Josefem II. Osiřelý hrad byl postupně rozebírán místními obyvateli na stavby domů, až se posléze rozpadl ve zříceninu.
Dnes se tento jeden z nejvýznamnějších
českých hradů postupně opravuje.

Liberecký kraj se nachází na severozápadě Čech. Ze všech krajských měst Liberec leží nejblíže k moři. Od přístavu
ve Štětíně je vzdálen necelých 300 kilometrů. Liberecko je hustě pokryto lesy
a je zde několik hradů, zámků a zřícenin. Návštěvníky láká Máchovo jezero
i v Liberci postavený hotel Ještěd se
svou typickou špicí a rozhlednou. Siluetu dávného sídla loupeživých rytířů, tedy Trosek, není možné při cestě krajinou přehlédnout. Nejvýznamnějším
vodním tokem je bezesporu řeka Jizera
protékající Českým rájem.

PRO ZAJÍMAVOST – Jak se řekne trpaslík
Norsky: dverg
Švédsky: dvärg
Anglicky: dwarf
Holandsky: dwerg
Německy: Zwerg
Řecky: νάνος (nános)
Italsky: nano-gnomo (čteme náno-ňómo)
Španělsky: enanito
Francouzsky: nains (čteme nãn)
Turecky: cüce

Za období středověku se v hradním
okolí prý zalíbilo čertům, kteří tu začali
provádět své čertovské rejdy a kousky.
Dneska tu jako památku na tyto legendy můžeme nalézt Čertovu zeď, Čertovu
věž a Čertův vrch. Jednou se čert vsadil
16
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KRAJÁNKOVA KNI HOVNA

Lenka Kanelia

Překládá z norštiny, švédštiny a angličtiny. Najde pěknou knížku, kterou napsala například paní spisovatelka ve Švédsku, přečte si ji a pak ji začne překládat.
Vlastně ji znovu napíše, ale z klávesnice se jí sypou už
česká písmenka, slova a věty. Díky tomu si můžeme
přečíst i knihy, kterým bychom v originále (tedy v jejich původním jazyce) ani za mák nerozuměli. Znáte
třeba některou knížku od Švédky Astrid Lindgrenové
nebo norského spisovatele Josteina Gaardera? Některé z nich přeložila právě ona. Za svou práci získala například Čestnou listinu IBBY nebo Zlatou stuhu.

POVĚSTI A LEG ENDY

s místní stařenou o to,
kdo z nich postaví vyšší
horu. Babka nosila hlínu a čert ke své hoře
přidával kameny a stavěl tak pevné základy.
Při prvním ranním zakokrhání kohouta si
oba přeměřili svou práci a babička kupodivu měla svou horu vyšší. Její soupeř
jí tak musel s hanbou vyplatit pár pytlů
zlatých dukátů jako výhru. Nicméně od
té doby se prý čert mstí všem, kteří vystoupí na jeho horu v noci. Za ranního
rozbřesku totiž končí dle starých pověstí
ďábelská síla.

když se blížili k místu, odkud začali závodit, jezdec doháněl unaveného čerta.
To už první ranní paprsky dopadly na
vrcholky hor a ve vsi zakokrhal kohout.
Čert v mžiku ztratil svou moc. Sázku sice prohrál, ale jeho kruhová zeď tam
zůstala.
Jiná pověst zase vypráví o tom, jak se
obyvatelé hradu Bezděz chtěli rohatých
nájemníků zbavit jednou provždy, a tak
si v osadě v podhradí postavili kapličku
svatého Michala. Tento archanděl proslul svou statečností v boji s čerty a jimi
podobnými neřády. Nicméně ďáblíkům
se z hradu hnout nechtělo a usídlili se
údajně ve věži u hradní brány číslo tři.
A měli potěšení z toho, že mohli působit
nesmírný hluk v době, kdy kněží konali
v hradní kapli bohoslužby. Pokud chtěli
strašit lidi, měnívali se v různá čertovská zvířata – černě zbarvené kohouty
a černosrsté kozly.

Překládáte ze tří jazyků, umíte i další?
Ještě trochu německy. Ale při překládání je důležité umět i vlastní,
rodný jazyk, abychom uměli rozlišit všechny odstíny jednotlivých
slov. Například anglické slovo flower. Můžeme ho přeložit několika
způsoby – jako květina (růže je krásná květina), jako květ (květ tulipánu), jako kvítek (kvítek sedmikrásky). Čeština je velmi bohatý jazyk a umí vyjádřit i odstíny, které jiné jazyky nerozlišují.

Veselý překladatelský oříšek?
V anglické dětské knížce o doktoru Dolittlovi, který měl rád zvířata,
se jmenují jeho domácí miláčkové podle toho, jaké zvuky vydávají.
Anglicky se jeho selátko jmenuje Gub-Gub, česky Chrochro, kachna
se jmenuje Dub-Dub, česky jsem ji nazvala Kvakva a sova je anglicky Too-Too, česky Húhú.
Čím jsou skandinávské knihy pro vás zajímavé?
Skandinávské knížky pro děti jsou trochu jiné než české. Spíše připomínají anglické knížky. Nejsou tak pohodové (s výjimkou Dětí z
Bullerbynu ovšem!) a často je v nich obsažena důležitá rada do života: I když jsi malý a bojácný, překonej to a nenech se odradit.
Vybíráte si knihy, které překládáte?
Někdy ano, někdy ne.
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A jak je to s čertovským osazenstvem
dneska? Inu, čerti
se snad z hradu
a jeho okolí odstěhovali. Ale kdoví,
kde se znovu objeví
a zase budou tropit
neplechu.

Od Bezdězu až k Ještědu se táhne dlouhá čedičová zeď, které se říká Čertova.
Podle jedné z pověstí tam kdysi přebývali tři čerti. Jednou se u nich zastavil
jezdec na koni s otázkou, který z nich je
nejrychlejší, a že prý by s ním rád uzavřel sázku. S třetím čertem, který byl
rychlý v práci jako myšlenky – na co kdo
pomyslel, to on hned udělal – se tak
vsadili. „Chci míti postavenou zeď, která
bude obíhati toto místo ve velikém kruhu. Běž a stav, kudy chci, aby vedla! Nedohoním-li tebe dříve, nežli kohout zazpívá, vyhraješ,“ prohlásil jezdec a vyrazil osadami, kterými měla zeď vést. Čert
běžel před ním a stavěl dlouhou zeď. Až

hrad: Luna Economou, Haag

Jste pokládána za dvorní překladatelku Astrid Lindgrenové. Kterou její knihu máte nejraději?
Nepovažuji se za dvorní překladatelku Astrid Lindgrenové. Když
jsem začala překládat, byly už její hlavní knihy přeložené. Nejoblíbenější Děti z Bullerbynu přeložil Břetislav Mencák a knihu nejdůležitější a překladatelsky nejnáročnější, Pipi Dlouhou punčochu, přeložil Josef Vohryzek. Nejraději mám Bratry Lví srdce, je to skutečně
kniha mého srdce.
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ČESKÉ STOPY

Mirka Bartušková

DOMALOVÁNKA

Marta Daeuble

Zatímco měsíc leden patřil filmu, únor nás zavede do
světa rychlých aut. Myslím, že každý z nás už někdy
slyšel slovo „porsche“, ale jen málokdo ví, že za tímto
názvem stojí opět jeden Čech.
V roce 1875 se ve Vratislavicích nad Nisou narodil chlapec, kterému dali rodiče
jméno Ferdinand Porsche. Protože ho
odmalička fascinovala elektřina, není se
čemu divit, že po příjezdu do Vídně,
centra technického pokroku, přemýšlel,
jakým dalším způsobem by se dala využít. A nápad byl rázem na světě! V roce
1900 představil světu na tu dobu revoluční elektromobil – auto, které jezdí na
elektřinu. Zatímco Ferdinand se radoval
ze svého prvního vynálezu, okolí ho až
tak kladně nepřijalo. „Kde máme takové
baterie nabíjet a jak jsou těžké, kdo
s tím má jezdit,“ říkal si. První neúspěch
však Ferdinanda neodradil, naopak se
do své práce ponořil mnohem hlouběji.
V roce 1923 nastoupil do společnosti
Daimler Motoren v německém Stuttgartu, kde objevil kouzlo rychlých aut.
Sestrojil lehký závodní vůz, který se

vždy umisťoval na
prvních příčkách.
Největšího úspěchu však dosáhl
Porsche již se svou vlastní společností
v době druhé světové války. „Jak to?“
ptáte se. Dostal úkol od samotného
Adolfa Hitlera. „Sestroj auto pro každého Němce,“ řekl. A tak vznikl legendární
Volkswagen Brouk neboli Lidový vůz.
Mnoho jeho součástek pak využil Ferdinandův syn Ferry při konstrukci závodního auta Porsche 356 – prvního, které
nese v názvu rodinné jméno. A pak už se
to dalšími modely jen hemžilo –
Porsche Cayman, Cayenne nebo třeba
slavná Carrera. Určitě spousta z vás viděla animovaný film Auta. A pamatujete
si, jak se nám Blesk McQueen zamiloval
do krásné Sally? Ta nebyla nikdo jiný
než právě naše slavné Porsche 911
Carrera. No řekněte, kdo by se do takového auta nezamiloval!
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VESELÁ STRÁNKA

Katka Balunová

VÝZNAMNÉ DNY

Soňa Klimešová

2. února
HROMNICE,

12. února 1888
se narodila
CLARA CAMPOAMOR

které se staly
důležitou oslavou přicházejícího jara, se slaví
ve světě různými
způsoby. Ve
Francii se například slaví palačinkami! A jejich výroba není právě jednoduchá: Pravou rukou se palačinky smaží,
levou rukou se drží penízek pro splnění
tajných přání. A víte, že se také slaví Den
palačinek? Přesně tak, toto jednoduché
a oblíbené jídlo má „svůj“ den v kalendáři
(12. 2.). A jak svátek oslavit? No přece palačinkami!

Malý Karlík povídá doma mamince: „Mami, dneska se mě
ptala paní učitelka, jestli mám sourozence.“
„A co jsi odpověděl?“
„Že jsem jedináček.“
„A co na to učitelka?“
„Chválabohu!“
Ptá se máma Pepíčka: „Proč
krmíš slepice čokoládou?“
On odpoví: „Aby mi snesly Kindervejce.“

Hádanky: 1. Hřeben. 2. Zubař. 3. Horní zuby. 4. Jáma.
5. Pecen chleba. 6. Na severním pólu.
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Byla španělská politička a bojovnice za
práva žen. Díky ní mohly španělské ženy
poprvé volit v roce 1933. Velká politická
aktivita a začátek občanské války ji donutily opustit Španělsko. Umřela ve Švýcarsku. Jako vzpomínku a poděkování jejímu
boji za rovnoprávnost žen a mužů nesou
její jméno mnohé
školy, kulturní
instituce, parky
a ulice po celém
Španělsku.

23. února 1899
se narodil
ERICH KÄSTNER

25. února 1842
se narodil
KARL MAY

Byl to německý novinář, spisovatel a prozaik. Pracoval také pro rádio a televizi. Byl
jedním z nejdůležitějších
německých spisovatelů
20. století. Světovou proslulost získal zejména prostřednictvím svých příběhů pro malé čtenáře, za
které získal v roce 1960
Cenu Hanse Christiana
Andersena. Nejznámější
je jeho detektivní knížka
pro děti Emil a detektivové a její pokračování Emil
a tři dvojčata.

Letos slavíme 175 let od narození tohoto
německého spisovatele. Psal převážně
dobrodružné romány. Proslavil se zejména příběhy o indiánském náčelníku Vinnetouovi a zálesáku Old Shatterhandovi, které byly i zfilmovány. Psaní knih se pro něj
stalo i únikem z velmi smutného dětství.
Později se se svými romány natolik ztotožnil, že je začal prohlašovat za zápisky
z vlastních cest a sebe sama za hrdinu
Old Shatterhanda.
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ZPÍVÁNKY

ŘÍKANKY

Zuzka Doğan

Zuzka Doğan

Jiří Žáček

Jiří Suchý, Jiří Šlitr

ryba: Luna Economou, Haag

kočky: Jan Koray Kabataş, Antalya

Jiří Žáček

Jiří Žáček

Jiří Žáček

kočka: Ada Çelik, Dobruška
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