ČASOPIS nejen PRO ČESKÉ DĚTI ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ

ČESKÁ ŠKOLA MADRID

Duben 2017

Dubnová
Česká škola
Madrid
Po měsíci březnu plném kultury v naší škole
(připomeňme jen, že za námi přijelo pražské divadlo Viola s hrou Ententýky a že jsme společně
se Susanou Blas, historičkou umění, navštívili
Národní archeologické muzeum v Madridu), nás
čekají přípravy na Velikonoce, svátek jara. A jak
že se na ně budeme připravovat? Inu, zcela jednoduše! V hodinách si povíme něco o pomlázce neboli šmigrustu a naučíme se básničku „Hody, hody doprovody,“ kterou si kluci koledují o velikonoční vajíčko. Na Velikonoční dílně, která
se bude konat v neděli 2. dubna 2017 od 16 do 19 hodin v akademii Iberidiomas
(C/Barbastro 2, Madrid) si pak velikonoční vajíčka namalujeme a ozdobíme. A samozřejmě nebude chybět pletení pomlázky (karabáče). Tak co, přidáte se k nám?
V dubnu nepřijdou zkrátka ani rodiče našich žáků. Loňský seminář organizovaný ve
spolupráci s centrem Psicología y Salud Bravo Murillo se rodičům velmi líbil, proto
jsme se rozhodli pokračovat. Letos jsme připravili 90 minutový seminář s názvem
Mládež a její zodpovědné používání moderní technologie a sociálních sítí (Uso
responsable de los jóvenes de las nuevas tecnologías y las redes sociales). Seminář se
uskuteční v sobotu 1. dubna 2017 od 11 hodin v Iberidiomas.

Těšíme se na vás!

Výzkum vesmíru
v naší zemi
U krajánků
str. 10–11

Elefthería
Významné dny
str. 19

Hihlík
Krajánkova knihovna
str. 24–25

Jak se jmenují
ufíci
Hrátky s češtinou
str. 30

www.ceskaskolamadrid.es
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Téma: Vesmír

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC BRUSEL

Díky české škole v Bruselu tu my, bruselští krajánci, zažíváme spoustu skvělých akcí spojených s češtinou, kterou tak rádi trénujeme a zlepšujeme. Jednou z našich nejoblíbenějších
událostí jsou literární dílny, na kterých se můžeme naživo setkat se spisovateli i ilustrátory,
na všechno se jich vyptat a taky si ledacos z jejich profesí vyzkoušet. Na zatím poslední,
únorové, literární dílně jsme přivítali spisovatele, režiséra a herce Arnošta Goldflama.
Předčítal nám ze svých pohádkových knih Tatínek není k zahození
a O nepotřebných věcech a lidech.
My jsme se nedali zahanbit a taky
jsme mu na oplátku napsali pár
pohádkových příběhů! Předčítali
jsme mu O strašidelné kanceláři,
O vzducholodi plné bonbonů,
O klobouku, který chce být důležitý nebo O ztraceném delfínovi.
Abychom si legraci s panem spisovatelem mohli užívat i po jeho odjezdu, koupili jsme si některé jeho knihy domů. Už je ale máme všechny přečtené, a tak netrpělivě vyhlížíme nějakého dalšího hosta, který nám přijede zpestřit výuku. Těšíme se na viděnou, ať to bude
kdokoli. A Vám, pane Goldflame, moc děkujeme, byla to s Vámi velká legrace!

ČESKÁ ŠKOLA MILÁN

Proč jsme se v České škole Milán rozhodli věnovat právě Marii Terezii?
Kdyby se lidský život dal tolik natáhnout, Marie Terezie by letos v květnu oslavila kulaté,
už třísté, narozeniny! Právě tolik let uběhne od jejího narození (*13. 5. 1717). Byla to
rozhodně výjimečná žena. Jediná, která kdy usedla na český trůn. K tomu je její osoba
spojena s oběma našimi domovinami – českou i italskou.
Z těchto i z mnoha dalších důvodů jsme se společně se školáky ČŠM vydali na cestu

Jednu krásnou jarní neděli jsme absolvovali didaktickou procházku po Miláně. Během ní
se děti seznámily s tím, kdo to Marie Terezie byla, jaký život prožila, jak vládla a kde.
Společně jsme objevovali ta místa, která jsou s ní nějakým způsobem spojená. Těch je
v Miláně a jeho nejbližším okolí nespočet: hrad Sforzesco, Královský palác v Miláně, Královská vila v Monze, slavné divadlo La Scala, Akademie krásných umění Brera a mnoho
dalších.
Protože se děti v rámci tohoto projektu účastní také výtvarné soutěže „Za časů české
královny Marie Terezie“, kterou vypsalo Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského v Praze,
byli jsme se také podívat
v muzeu Palazzo Morando,
kde je možné shlédnout mimo jiné dobové prostory
a také dobové šaty. Děti očividně zaujal způsob, jak se
lidé v půlce 18. století oblékali, jaká byla móda, zejména v šlechtických kruzích.
Byly velice zvědavé, a tak
jsme si prohlédli ručně tkané a vyšívané látky, doplňky, ale obdivovat jsme mohli
i šaty s krinolínou! Mnoho
dětí ji pak kreslilo do soutěže, ostatní inspiroval spíše
hrad, který v dobách Marie
Terezie plnil úlohu kasáren
a kde od té doby stojí socha
českého světce, svatého Jana Nepomuckého.
V sobotu 18. 3. 2017 nás pak v české škole navštívila paní spisovatelka Veronika Válková. Ta si pro děti připravila zajímavou besedu právě o Marii Terezii. Napsala o ní totiž
hned dvě knihy pro dětské čtenáře. Paní Válkovou velice zajímalo, co se děti o Marii Terezii už dozvěděly, společně si o ní povídaly. Četla dětem ukázku ze své knihy „Marie Terezie – tajnosti císařských komnat“, poté děti podstoupily znalostní kvíz, skládaly puzzle
a také luštily skrytou zašifrovanou zprávu.
(Soňa Alfieri, ČŠM)
Pokud se chcete dozvědět více o našem projektu, podívejte se na naše webové stránky:
https://www.czassoc-milano.org/česká-škola-milán/po-stopách-marie-terezie-v-miláně/
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ÚVODNÍK

ŠKOLA U BABIČEK – ČESKÁ ŠKOLA V LYONU

Návštěva paní ilustrátorky Renáty Fučíkové v české Škole u babiček
V pátek 3. března pořádala česká Škola u babiček setkání s ilustrátorkou, grafičkou a spisovatelkou Renátou Fučíkovou. Vzhledem k probíhajícím školním prázdninám jsme se sešli v menším počtu, ale to vůbec
nevadilo, spíše naopak. Mohli jsme si totiž plnými doušky vychutnat vyprávění paní Fučíkové. Představila nám příběh své knihy Karel a rytíři,
který je úzce spojen s Francií a její historií. Tato kniha vypráví příběh
o Karlu IV. a jeho putování z Čech na francouzský královský dvůr. A tak
se děti vydaly společně s rodiči a vyučujícími české Školy u babiček na
cestu Karla IV. plnou dobrodružství a rytířských legend. Vyprávění bylo
doplněno nádhernými kresbami autorky, které se nachází v této knize.
Poté si děti nakreslily podle vzoru erbů známých rytířů své vlastní.
Děkujeme paní Fučíkové za její návštěvu a také Lucii Slavíkové Boucher
za pozvání této umělkyně do Francie.

Ahoj, krajánci,
kdo z vás v březnu vlezl za kamna? A kdo z vás za nimi v dubnu ještě chvilku pobude? My
v Bruselu určitě ano. Aprílové počasí tu máme po celý rok, ale v dubnu obzvlášť. Je štěstí,
že máme alespoň něco na čtení.
Ať už hledáte zábavu do dní uplakaných nebo slunečných, vezměte si jako společníka další číslo našeho časopisu. Téma měsíce je zajímavé, skoro až tajemné – vesmír.
Schválně, než nalistujete správnou stránku, zkuste se zamyslet a říct, co o něm víte.
Hvězdy, planety, černé díry, kosmonauti. A dál? Mrkněte do Krajánka a dozvíte se jistě
něco nového.
Až vám při cestování kosmickou lodí vyhládne, můžete ochutnat jeden z typických
belgických pokrmů. My tu máme nejraději ryby, takže i v receptu, který jsme vám připravili, hraje ryba hlavní roli. Mňam!
Čekají na vás i všechny další pravidelné rubriky. V Pověstech a legendách se podíváme do Chebu. Ale pozor, možná tam straší! Budou i Říkanky, Zpívánky a Domalovánka.
Tak už dost na úvod a hurá za vesmírným dobrodružstvím.

Remo Economou, Haag

Příjemné čtení přeje váš
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Velikonoce už jsou tady!
Tak jako každý rok i letos pořádá Česko-francouzská asociace v Lyonu
Velikonoční odpoledne. Tento rok se sejdeme v sobotu 8. dubna odpoledne v prostorách radnice 6. obvodu (37 rue Bossuet, 69006 Lyon).
Nezapomeňte si tuto událost zapsat do vašich kalendářů. Děti, jste vítány i s rodiči a můžete se těšit na různé techniky malování vajíček, včetně té voskové, která měla minulý rok velký úspěch. I pro tatínky máme
připravenou aktivitu, a to pletení pomlázky. Tatínci, pořádně si procvičte prsty, aby vám to pletení šlo od ruky!
Vyučující Školy u babiček se na vás velmi těší a doufají, že se sejdeme
v minimálně tak hojném počtu jako minulý rok!
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TÉMA

Jana Schulzová

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC FRANKFURT

Už je tady čas masopustu zas!
Stačí, když se za jasného počasí trochu sešeří. To se začnou dít na obloze podivuhodné věci. Zní to jako začátek večerníčku o zeleném mužíčkovi z rákosí, ale opravdu je
tomu tak. Stačí si jen počkat na příchod
tmy a už se na nebi rozsvěcí první hvězda. Za ní druhá, třetí.
Je to kouzelný okamžik, kdy se nám pootevírají vrátka do tajuplného vesmíru, který odjakživa uchvacoval malé i velké,
mudrce i obyčejné lidi.

V říši pohádkových bytostí se v sobotu 25. února proměnila naše česká škola.
Masopustní veselí po celou dobu doprovázela radostně rytmická hudba. Tančilo se
a soutěžilo, každý malý i velký si našel kousek toho svého. Sladkostí i různých
tradičních pochoutek bylo k snědku víc než dost. Stejně tak i pestrobarevnosti
a nápaditosti všech masek.
Masopustem, fašankem, fašinkem nebo také Faschingem skončilo období radovánek
a nastává čas půstu a odříkání. Těch 40 dní uteče jako voda, a brzy zase budeme
moci oslavit svátek Velikonoc, který se svými tradicemi patří mezi nejkrásnější svátky vůbec.
Kateřina Pěnčíková, ČŠBH Frankfurt

I vy můžete pozorovat noční oblohu.
Zvolte místo v otevřené krajině dál od
světel měst, přibalte karimatku a spacák. Postačí oči, ale můžete mít i speciální dalekohled pro pozorování hvězdné
oblohy. Vlastně vesmíru, prostoru plného nejen hvězd, ale i dalších vesmírných
těles – planet, měsíců, komet, meteoritů, družic a vesmírných stanic, které
tam vyslal člověk.
S našimi malými dalekohledy vidíme za
jasné noci ale jen zlomeček té nekonečné krásy. To vědci, ti mají dalekohledy
a přístroje, které vidí tam, kam oko nedohlédne. Abychom se také mohli podívat do těch koutů, vyslali do vesmíru
sondy, které doletí nesmírně daleko
a posílají na Zemi fotografie z cest. Dříve se také myslelo, že je vesmír nekonečný, ale vědcům se podařilo spočítat
jeho velikost a zjistili, že to tak není. A
to ještě pořád není všechno! Co chvíli
proběhne zpráva o nějakém objevu – tu
nová planetka, hvězda…

Okouzlení oblohou provází člověka odjakživa. Všímal si, co a jak se na nebi
objevuje. Zaujal ho třeba tvar seskupení
hvězd a podle toho, co mu připomínaly,
mu přiřadil jméno. Jistě znáte souhvězdí Velké medvědice, Orionu nebo
Býka. Jak šel čas, filosofové i vědci začali dumat. Někteří si mysleli, že je Země placatá a pluje po vodě. Jiní – jako
Aristoteles a Ptolemaios, že je sice kulatá, ale vše se točí okolo ní. O Slunci
uprostřed vesmíru byli přesvědčeni
4

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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TÉMA

DĚTSKÉ CENTRUM ISTANBUL

Člověk tedy stanul na Měsíci. A známe
člověka. Je to tvor hamižný a rád by získal vše pro sebe. Státy se proto raději
v Kosmické dohodě domluvily, že vesmír a vše v něm bude všech, že bude
zkoumán a využíván jen k mírovým
účelům. Jeden nikdy neví, kdo by si zabral Měsíc nebo Mars a co by tam napáchal, že?

Milé deti,
hlásime sa vám po krásnych zážitkoch z výroby kníh. Začiatok workshopu sa niesol v duchu rozprávky
o myške, ktorá hľadala nový dom pre seba a obrovské jabĺčko, ktoré našla. A dokonca pri tom aj neuveriteľne vyhladla! Veď ho skoro celé zjedla! A čo sa stalo potom? Nebudeme prezrádzať a knižku
o myške a jej jabĺčku vám radi požičiame. Ste zvedaví? My sme boli! Podľa tejto rozprávky sme vyrobili 3D knižku. Práca nám išla od ruky. Vymaľovať všetkých kamarátov, ktorých myška stretla a potom
ich spárovať a nalepiť bola riadna fuška. Ale podarilo sa nám to všetkým! Aj malým aj veľkým.
Ďalšiu radosť nám urobilo LEPORELO. Najprv sme sa to učili vysloviť a dobre sme sa pri tom nasmiali.
Akú prácu majú hasiči a akú lekári, sme sa spoločne dozvedeli pri prečítaní oboch kníh. A tak sme sa
pustili do práce. Spoločne sme sa aj dozvedeli, kto je autor a kto ilustrátor, prečítali sme si známu
rozprávku Mach a Šebestová, pospájali číslice a zakončili naše stretnutie záložkou do knihy.
Aj vám sa páčilo, čo sme spoločne urobili? Tak neváhajte a pridajte sa k nám. Naše ďalšie stretnutie
sa bude niesť v duchu príchodu jari a Veľkej noci. A čo všetko ku Veľkej noci patrí? Že neviete? Tak
neváhajte a pridajte sa k nám! Spoločne na to prídeme...

stejně jako vědcům se i nám vtírá otázka, zda v něm jsme sami. Země ve vesmíru je jako zrnku písku v poušti. Řekneme si, že tam někde přeci musí být
ještě někdo jiný. Jak asi vypadá? Ví
o nás? Mohl by s námi komunikovat?
Vědci i nadšenci hledají, spekulují...
a tajně doufají, že tam někde někdo je...
Ale nikdo neví, kdo by na nás mohl čekat. Dinosauři, mikroskopické bakterie
nebo i nehmatatelné bytosti podobné
virtuální realitě? Možná se setkání s nimi jednoho dne vy nebo vaše děti dočkají... Kdo ví...

Tešíme sa na Vás!
Detský kolektív Detského centra

Aristarchos ze Samu i Mikuláš Koperník. Za teorii o nekonečném vesmíru
a Slunci mimo jeho střed Giordano Bruno dokonce zemřel.
Díky moderním vynálezům a technologiím došlo i na lidské zkoumání vesmíru přímo ve vesmíru. Prvním člověkem
v kosmu byl Rus Jurij Gagarin, který
12. dubna 1961 obletěl Zemi. Tento den se slaví jako
Mezinárodní den kosmonautiky. V červenci 1969
přistáli američtí astronauti
na Měsíci a Neil Armstrong
se stal prvním člověkem,
který stanul na jiném vesmírném tělese, než je Země. Jeho slova: „Je to malý
krok pro člověka, ale velký
skok pro lidstvo,“ se zapsala do dějin. Výzkum vesmíru se za poslední desetiletí
neskutečně zrychlil.
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tři planety: Filip Katzourakis, Athény
vesmír: Dora Voortman, Deventer
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KRAJÁNEK NA CESTÁCH

Lucie Krameriusová

ČESKÉ ŠKOLY BEZ HRANIC
„Posláním Sluňákova je nabídka prožitků a poznání, které rozvíjejí
uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě samému.“

Letní tábor Sluňákov 2017
Kde: Centrum ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, Horka u Olomouce
Pro koho: děti od 6 do 15 let
Kdy: dd soboty 29. 7. do soboty 5. 8. 2017

Středověké město provoněné čokoládou
V Belgii je spousta krásných míst, od
malebných vesniček po velkoměsta.
Lákadlem číslo jedna ale jednoznačně
zůstávají Bruggy. Dechberoucí město
s krásnou středověkou architekturou
protkané sítí vodních kanálů. Pojďme
do něho společně nahlédnout.
Bruggy leží na severozápadě Belgie
a z Bruselu do nich vlakem dojedete za
necelou hodinku. Žije zde přes sto tisíc
obyvatel, ale při procházce městem narazíte převážně na turisty. Je-li krásné
počasí, táhne to sem spoustu lidí. A není
divu! Město bylo ve středověku významným obchodním centrem. Kvetly tu styky například s Janovem, Londýnem
a do městské pokladny plynuly velké
příjmy. Traduje se, že právě zde vzniklo
slovo burza, a to podle rodiny van der
Beurse, která zde v roce 1309 založila
první směnárnu. Právě plná městská
kasa umožnila vznik dodnes zachovalé
architektury, která je to, co každého

návštěvníka na první pohled upoutá.
Bruggy jsou unikátní také tím, že jejich
historický ráz nenarušují žádné moderní
výškové budovy ani nevkusné reklamní
poutače. Jakmile do centra vstoupíte,
máte pocit, že jste se v čase vrátili
o stovky let zpět.
Pokud jste nikdy nebyli v Benátkách,
Hamburku nebo třeba Amsterdamu,
bude pro vás návštěva Brugg novým zážitkem. Přezdívá se jim totiž Benátky severu a skrze město můžete proplout na
loďce. Díky husté síti kanálů tvořené řekou Reie se podíváte i tam, kam se
chodci nedostanou. Okružní plavbu loďkou lze v Bruggách koupit na několika
místech. Proplujete pod mosty a lávkami, ale také pod domem, který byl přes
kanál postaven, neminete ani kostel
Panny Marie. Abyste se během plavby
nemuseli dívat do mapy, které významné stavby právě míjíte, jsou plavby komentovány v několika světových jazycích.
6

Náplň: Rozvoj českého jazyka nenásilnou formou her (celotáborová hra), zpívání, výtvarných a pohybových aktivit. Veškeré činnosti spojené s rozvojem jazyka jsou zaměřené speciálně na děti žijící v zahraničí
a na rozvoj jejich jazykových dovedností v českém jazyce. Aktivity vychází z propracovaných metod pro
tuto skupinu dětí.
Požadovaná jazyková úroveň: Dítě by mělo česky rozumět a alespoň trochu česky mluvit.
Dítě přihlásíte vyplněním závazné přihlášky, jež je ke stažení zde:
http://csbh.cz/novinky/letni-tabor-slunakov-2017.

Uzávěrka závazných přihlášek: 31. 5. 2017
Počet míst je omezen. V případě dotazů kontaktujte Alžbětu Pavlíčkovou na e-mailu:
alzbeta.kolumpekova@csbh.cz.
Více na stránkách ČSBH http://csbh.cz/novinky/letni-tabor-slunakov-2017 a www.slunakov.cz.
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KOMIKS

KRAJÁNEK NA CESTÁCH

Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro

Přibalíte-li si do batohu turistického
průvodce Bruggami, určitě vás dovede
k těmto místům.
 Náměstí Markt s pomníkem Petera de Conincka a Jana Breydela. Na náměstí trefíte bez problémů,
protože už z dálky je vidět 83 metrů
vysoká věž zvonice Belfort, která tvoří
jeho hlavní dominantu a společně
s mnohými dalšími belgickými zvonicemi je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Na věži Belfort
je instalovaná zvonkohra ze 47 zvonů.
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Kostel Panny Marie. Jeho věž sahá
do výšky 122 metrů a je tak druhou
nejvyšší kostelní věží v Belgii. Určitě
nakoukněte také dovnitř. V tomto
kostele je totiž umístěna socha Marie
s děťátkem z Michelangelovy dílny.
Groeningse Museum. Muzeí je
v Bruggách mnoho, ale pokud navštívit jen jedno, pak určitě tohle. V muzeu jsou vystavená dílna národních
umělců, jako jsou například Hieronymus Bosch a Jan van Eyck.

Muzeum diamantů. Kluci, nelekejte se, i vy si mezi drahými kameny
přijdete na své.
Rybí trh (Vismarkt). Od úterý do
soboty zde koupíte stoprocentně čerstvé mořské plody.
A to nejlepší na konec. Čokoláda.
Každý milovník sladkostí bude v Bruggách jako v ráji. Nechte si dostatek
času na návštěvu některé z kaváren
a čokoládoven. Jen málokde ve světě
dostanete tak výtečnou horkou čokoládu jako v Bruggách. Pokud vás prohlídka města zavede nedaleko čokoládovny na adrese Wollestraat 4, určitě
alespoň nakoukněte. Tento obchod
s čokoládou totiž provozuje český majitel.

Až vás někdy vítr zavane do Brugg, přibalte si deštník (Belgie je Belgie) a nezapomeňte se dívat kolem
sebe. Kromě tak trochu
české čokoládovny je tu
ještě jedna česká stopa.
Socha svatého Jana Nepomuckého. Kdo ji najde?

7

PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

Lucie Krameriusová

V Bruselu máme rádi ryby na všechny
způsoby. Každý den se tu v různých
částech města konají trhy, na kterých
se dají sehnat ryby i mořské plody úplně čerstvé, a tak jsme taky nakoupili
a společně si připravíme jednoduché
zdravé jídlo sole meunière. Je to rybí
filet obalený v mouce a smažený na
másle.

KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

videopostup na

Průhledný plast přiložíme na krabici, obkreslíme jeho tvar a pak
nakreslíme ještě jednu čáru asi 0,5 cm
od okraje směrem dovnitř. Tento menší tvar nožem na karton vyřízneme.
Potom bílou barvou pomalujeme celou krabici. Barvu necháme zaschnout.

Můžeme nanést ve více vrstvách,
pokud prosvítají původní barvy
krabice. Pečlivě zatřeme barvou také
hranu vyřezaného otvoru. (Kulatý otvor můžeme obtáhnout fixou nebo
tužkou o něco větší pokličku nebo jiný
kulatý předmět.)

Okraj dozdobíme stříbrnou lepicí
páskou nebo metalickou barvou.
Lepicí pistolí naneseme lepidlo na
okraj plastu a vlepíme ho zevnitř do
otvoru v krabici. Okraj plastového hledí oblepíme stříbrnou izolepou nebo
zamalujeme metalickou barvou podle
předem nakreslené šablony.

Nakonec helmu vybavíme ovládacími prvky z plastu a kovu, které
na ni nalepíme lepicí pistolí. Můžeme
připevnit tlačítka, antény, displeje, mikroporty, čidla. Můžeme také helmu
pokreslit fixou nebo polepit kousky alobalu (z alobalu můžeme také vytvarovat
součástky).

Budeme potřebovat
Na jednu porci:
• 1 rybí filet
• 3 malé nové brambory
• hrst zelených fazolových lusků
• hladkou mouku na obalení
• lžíci másla
• lžíci oleje
• citron
• sůl, pepř
• petrželovou nať

Doba přípravy:
35 minut

Náročnost: Střední –
s menší pomocí rodičů
vše hravě zvládnete.
8
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KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

AEK a Marie Švédová



Víte, co je to kosmický skafandr?
To je hermetický oblek, který chrání kosmonauta před nepříznivými podmínkami ve vesmíru: před vakuem, radiací a nízkými nebo příliš vysokými teplotami.
Kosmický skafandr musí zajistit základní životní podmínky kosmonauta, jako je
cirkulace kyslíku, stabilní tlak a regulace teploty. Bez skafandru by žádný kosmonaut nemohl navštívit povrch Měsíce, natož opustit kosmickou loď. Proto se
dnes pustíme do náročného vesmírného projektu a vyrobíme si kosmonautskou helmu, která je nedílnou součástí skafandru.



Do většího hrnce s pokličkou nalijeme
vodu, postavíme pařáček s fazolkami a uvaříme je na páře do změknutí.

Brambory důkladně očistíme, nejlépe
kartáčkem, a dáme i se slupkou do hrnce,
zalijeme vodou a postavíme na rozpálenou
plotýnku. Vaříme je 15 až 20 minut, podle
velikosti. Že jsou brambory hotové, poznáme tak, že do nich jde snadno zapíchnout
vidličku.

Budeme potřebovat
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
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kartonovou krabici (dostatečně
velikou pro nasazení na hlavu)
nůž na karton
nůžky
bílou barvu
štětec
kulatý nebo hranatý průhledný
plast (víko od dortu, obal od
elektroniky, apod.)
stříbrnou fólii (např. alobal) nebo
metalickou samolepicí fólii
stříbrnou lepicí pásku nebo
metalickou barvu
kulaté plastové/kovové součástky,
malou plechovku, kelímek od
jogurtu atd.
tavnou lepicí pistoli a lepicí
patrony



foto: Lucie Krameriusová

Na pánvi rozpálíme lžíci oleje a opatrně do ní vložíme filet. Přidáme lžíci másla,
citronovou šťávu a z obou stran rybu opečeme (zhruba 2 minuty z každé strany).



Během vaření brambor a fazolek si
rybu osolíme, opepříme z obou stran a poté
obalíme v mouce.



Slijeme vodu z brambor, dáme je do
okna na chvilku vychladit a pak oloupeme
slupku.

Na talíř servírujeme rybu ozdobenou

plátkem citronu, brambory a fazolky. Na závěr můžeme rybu posypat nasekanou petrželkou.

Bon apetit!
9

Dobrou chuť!

U KRAJÁNKŮ

Eva Voortman Šimánková, AEK a kolektiv

HRÁTKY S ČEŠTINOU

Marta Daeuble a Hana Katzourakisová

JAK JE TO U VÁS
S VÝZKUMEM VESMÍRU?
Moc rád tu chodím do Planetária. Dozvěděl jsem se
tam, kdo to byl Georges Lemaître. Tento Belgičan jako
první řekl, že vesmír vznikl velkým výbuchem. Ano,
vymyslel teorii velkého třesku!

Tatínek mi říkal, že Německo bylo u zrodu moderních
raket. Wernher von Braun sestavil raketu V-2, prototyp
pro americké i ruské rakety. S Leoni chodím do kroužku
Astro AG, ale o V-2 jsme se ještě neučili.

Táta říkal, že na škole, kam chodil,
je student, který má letět do vesmíru. Nějaký Halil Kayıkçı. Ale nevím, jak to dopadlo. No, my už
jsme letěli. Ve školce, na vesmírné
party.

Podle mě největší objev udělal Aristarchos. Už před 2250
lety popsal sluneční soustavu a řekl, že se Země otočí kolem
Slunce za jeden rok. Byl prostě hvězda!

Samantha Cristoforetti je první italská astronautka.
Během jednoho letu byla ve vesmíru 199 dní a to je
ženský rekord! To by astronomové G. Galilei
a G. V. Schiaparelli koukali, co je dnes možné!
10
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HRÁTKY S ČEŠTINOU

Marta Daeuble a Hana Katzourakisová

U KRAJÁNKŮ

Česká republika je malá, ale má
opravdického kosmonauta! Vladimír Remek byl ve vesmíru už před
38 lety! O vesmíru tu ví určitě nejvíc
astrofyzik Jiří Grygar. A já vím, že
z vesmíru přiletěl E. T.

Žijou ve vesmíru taky lidé a zvířata?
Podle maminky a kosmonauta Pedra
Duquea ano. Tak já se na ně zaletím
podívat.
Mám rád sci-fi, stejně jako kosmonaut André Kuipers. Babička mu kupovala sci-fi knihy a on si jako dvanáctiletý řekl,
že se jednou na Zemi bude dívat z vesmíru. A já tam také
poletím!

V roce 2015–2016 jsem se často dívala na přenos z vesmírné stanice ISS. Byl tam i Tim Peake – první britský kosmonaut, který vstoupil
do volného kosmu. To bych taky chtěla.

Zrovna teď je ve vesmíru Thomas Pesquet,
který tam s kolegy opravuje Mezinárodní
vesmírnou stanici. O všech dobrodružstvích nám vypráví přes sociální sítě a posílá i fotky.
30
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VOLNOČASOVKY

Hana Katzourakisová

HRÁTKY S ČEŠTINOU

Marta Daeuble a Hana Katzourakisová

(Dokončení najdeš v tajence křížovky.)
1. Doba, za kterou oběhne Země kolem Slunce.
2. Rudá planeta.
3. Nejméně kulatá planeta s prstencem.
4. Nejmenší planeta.
1
5. Systému planet, které se otáčí
kolem Slunce, říkáme sluneční... 2
6. Nejteplejší planeta.
3
7. Největší planeta.

Jan Enžl, Frankfurt

4
5
6
7
děti z Deventeru

Jakub Enžl, Frankfurt

(Dokončení najdeš, když vyluštíš rébus.)
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HRÁTKY S ČEŠTINOU

VOLNOČASOVKY

Marta Daeuble a Hana Katzourakisová

Hana Katzourakisová

(Dokončení najdeš v tajence křížovky.)

Tvoř druhý stupeň
přídavných jmen:

1

příklad:

2
1. tmavý
2. malý
3. hezký
4. rychlý
5. starý

3
4
5

sladký–sladší
velký–větší
chytrý–chytřejší

6. silný
7. ošklivý
8. pracovitý
9. dobrý

6
7
8
9
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Filip Katzourakis, Athény

HRÁTKY S ČEŠTINOU

Radka Ҫelik a Hana Katzourakisová

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

ptá se pampelišky Elišky. „To víš, že jo,“ usměje se
Eliška a jdou.
Místní zubař krteček Josef se podíval Černoočkovi
do pusy: „To je mi nadělení, to je děr. I támhle
vzadu. Že ty si nečistíš zuby?“ obrátil se na Černoočka. Ten ale neodpovídá, stydí se přiznat, že nečistí a že se taky trochu bojí vody. Krteček Josef
všechny kazy vyvrtal, díry spravil a zaplomboval. „Starat se o ně ale musíš!“ podíval se vážně na Černoočka. „Když já nemám rád vodu a navíc
čištění zubů je otrava! Vůbec mě to nebaví,“ přiznává strašidýlko.
Eliška a Josef mu ukázali a vysvětlili, jak o zuby pečovat. Dokonce ani vody nemuselo být moc. „Ale pořád je to otrava,“ bručel si dál pro sebe Černoočko. Pan zubař na něj mrknul a zašátral v šuplíku. „Na, tu máš,“ podává Černoočkovi černočerný kartáček s pavouky. „Když se kartáček namočí a čistíš si zuby, pavouci svítí!“ usmívá se Josef. Ví své, Černoočko
není první a asi ani poslední strašidlo, které do ordinace přišlo. „A já si
budu každé ráno zpívat na louce. Když budeš chtít, otevři si okno. Než
dozpívám písničku, budeš mít zuby vyčištěné, ani nebudeš vědět, jak ti to
uteklo,“ přidává se Eliška. Strašidýlko se usmívá. „To čištění zubů nakonec může být i zábava,“ pomyslí si.
„Děkuju,“ culí se Černoočko, kterého již
očividně nic nebolí. Chce dát oběma nějaký dárek jako poděkování. Pro krtka
přičaruje sluneční brýle a pro Elišku...
„Co pro Elišku?“ láme si hlavu. Na dárku
pro ni mu obzvlášť záleží. Má ráda pampelišky, ale těch je všude dost. „Co takhle
semínka růžových pampelišek?“ napadne
ho najednou. „To jsem ale hlavička!“ usmívá se a už je Elišce podává. Rozloučí se
s krtkem a pak jdou společně zpátky na
louku.
Maria Paolella

Pokračování příště
14
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Lenka Kanellia a David Alfieri, Maria Cattaneo, Antonio Jakub Chiericozzi,
Jan Moscardino, Maria Paolella, Teresa Paolella

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

HRÁTKY S ČEŠTINOU

Jak se Černoočko naučil
čistit si zuby
„Jauvajs, jaůůůůůůů!“ skučí Černoočko, když
probudí. „To je bolest!!!“ skučí dál a drží si
pusu. Uprostřed noci ho chytnul zub a teď se
to už samou bolestí nedá vydržet. Prohlíží se
v koupelně u zrcadla. Malí mikroskopičtí
pracovníci mu do zubu vyžrali pořádnou díru. Samou bolestí už neví, co má dělat. Pláče,
skáče, křičí, kňučí, skučí, lítá po domě jako
pominutý, ale nic nepomáhá. Nemůže se naTeresa Paolella
jíst, nemůže si hrát, dokonce ani na lumpárny nemá pomyšlení. „Já už nebudu nikdy zlobit! Hlavně ať to přestane!“
úpí a slibuje brečící Černoočko.
„Že by už nezlobil?“ zastavila se víla, která všechen nářek slyšela. Musím
mu pomoci, řekne si a za chvíli ťuká na dveře: „Na, tady máš lektvar
z hřebíčku na ty bolavé zuby.“ „Děkuju,“ usměje se přes slzy strašidýlko.
Lektvar ale nezabral. „Nedá se nic dělat, půjdeme k zubaři,“ rozhodla
Eliška. „Nééééé, k zubaři ne! Tady si sednu a nikam nejdu. Zubaře nemám rád!“ zaseknul se Černoočko. „Ty malé potvůrky ti vyžerou díry i do
ostatních zubů a nakonec o všechny přijdeš. To bys chtěl?“ snaží se mu
domluvit víla.
„Ne, nechtěl! Ale
k zubaři taky nechci!“ mračí se
strašidýlko, ale
bolest je tak silná, že za chvilku
sám přijde na to,
že nemá na vybranou. „A šla
bys se mnou?“
Jan Moscardino
26
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POVĚSTI A LEGENDY

Jitka Lores Zákoucká

Město Cheb bývávalo centrem té nejzápadnější části naší země, položené na
řece Ohři. V jednom z místních domů
byl roku 1634 zavražděn Albrecht
z Valdštejna, mocný velitel habsburských vojsk. Chebské náměstí se může
právem pochlubit též světoznámým
uskupením jedenácti zachovaných kupeckých domů, kterým se říká Špalíček.

Trochu zeměpisu a historie
neuškodí

Dnešní zřícenina kdysi honosného hradu Cheb nad ohbím řeky Ohře dokumentuje hradní historii sahající až do
5. století.

Jedno z nejstarších českých měst, Cheb,
se nachází v Karlovarském kraji. V jeho
okolí se vyskytuje sníženina zvaná
Chebská pánev neboli propadlina zarovnaného povrchu s říčními terasami, a to
v povodí řeky Ohře. V této pánvi se
uchovávají velké zásoby hnědého uhlí
a lze tu nalézt i nerosty vltavíny.
V Chebské pánvi je sopka Komorní hůrka, která je nejmladší středoevropskou
vyhaslou sopkou.

KRAJÁNKOVA KNIHOVNA

Vzpomenete si na nějakou scénu,
kterou milujete?
Je jich víc, ale moc ráda mám tu úvodní,
které jsme říkali popcornová scéna, ve které se lichožrouti vloupají do obchodního
domu do oddělení ponožek. Odehrává se
celá v noci, je napínavá, ale také legrační
a moc mě bavila, už když jsme ji s Pavlem
Šrutem psali.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ:
Ponožka: taková nenápadná,
černá, co mi kdysi věnoval
Pavel Šrut. Je totiž strašně
pohodlná.
Barva: modrá
Večerníček: Maxipes Fík
Tvar: linka, čára, z té si udělám tvar, jaký
budu chtít

Co teď pro děti připravujete?
Chtěla bych napsat a nakreslit původní komiks pro svoji dceru Rozinku. To jsem ještě
nikdy nezkusila. Tak třeba teď je ta chvíle.
Lákají mě nové výzvy.
S Evou Papouškovou chystáme další společnou knížku pro děti, možná podobnou
jako naši poslední knihu Vombat Jirka, což
byla obrázková kniha na nočník a děti moc
baví. A také pracujeme s Evou na animovaném filmu pro děti.

Za třicetileté války se na hradě usadil
pyšný vévoda Albrecht z Valdštejna,
který byl v Chebu zavražděn i se svými
dvěma generály.

Nedaleko Chebu se nalézá největší vodní nádrž v kraji, nádrž Jesenice.
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KRAJÁNKOVA KNIHOVNA

Lenka Kanellia

POVĚSTI A LEGENDY

Valdštejnův duch

Od mala ráda malovala a matika jí
nikdy moc nešla. Z kreslení ale dostala dvojku a na Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou v Praze se
dostala až na čtvrtý pokus. Přesto
se nevzdala a nyní patří mezi špičku ve svém oboru. Za svou tvorbu
získala spoustu ocenění a její kresby doprovází celou řadu knih nejen českých, ale i zahraničních autorů, například české vydání
Harryho Pottera. Jako animátorka
vdechla život nádhernému autorskému večerníčku O Kanafáskovi a samozřejmě slavným Lichožroutům.
Koho jste pěkně vyvedla Aprílem?
Manžela. Má děsně ukecaného bratrance,
který když přijel, nevěděl, kdy má odjet.
Zůstával celý víkend, někdy i déle. My zrovna koupili starý dům, o víkendech ho opravovali a byli jsme na nervy, když nás někdo
zdržoval od práce. Byl Apríl a já koukala
z okna na náves. Můj muž ke mně přišel
a já honem: „Jirko, kryj se, jde k nám Božan!“ Na povel zalehl na podlahu jako voják
do úkrytu a jen syčel: „Dělej, kryj se taky,
nebo tě uvidí a zase nic neuděláme...“
a vůbec nechápal, proč se lámu smíchy.

posluhuje. S pomocí přátel však zlo porazí
a příběh končí.
Kterého Lichožrouta máte
nejraději?
Všechny. Jsou jako mé děti, tam taky jako
maminka nemáte některé raději. Někdy mě
některý sice třeba zlobí a nejde nakreslit,
ale stejně ho nezatratím.
Lichožroutí film vznikal sedm let.
To je stejně nebo víc než je některým
našim čtenářům. Berete film tak
trochu jako svoje dítě?
Beru. Ale spíš lichožrouta jako druh
než jednotlivé dílo – film, nebo knihu. I když u filmu se to nabízí víc,
protože animátor vdechne postavě
život, a ona mluví, dýchá, prožívá
dobrodružství tím způsobem, jak vy
chcete. Jsem moc ráda, že jsem u
zrodu Lichožrouta mohla být jako
jeden z jeho rodičů.

Kolik knih je celkem a na co se
v nich děti můžou těšit?
Jsou celkem tři díly. Hlavní hrdina
Hihlík se v nich utkává s padouchem
Kudlou Dederonem. Dospívá, potkává
přátele, osamostatňuje se od rodičů,
které se ve druhém dílu rozhodne najít
v daleké Africe. A ve třetím díle musí
čelit velkému zlu, kterému Kudla jen
24

Nedlouho po jejich smrti se mezi lidmi
začalo šeptat o tom, že Valdštejnův duch
nemá v hrobě pokoje a vrací se vždy
o půlnoci na místo, kde byl připraven
o život. Jednou se sešli staří kamarádi
v místní hospodě a zanedlouho přišla
řeč i na Valdštejna. Jeden z nich, upovídaný a po slávě toužící Menger, všem
tvrdil, že nevěří na žádného ducha, že to
jsou jen hloupé řeči a že se zkrátka vypraví do hradu podívat a na vlastní oči
se přesvědčit. Značně posilněn alkoholem si tedy dodal kuráže a vypravil se ke
hradní bráně pátrat po údajném Valdštejnově duchu. Přesně o půlnoci se rozlétla vrata zavírající pevně bránu a na
most se vřítil černý kočár se čtyřspřežím
vraných koní. V kočáře neseděl nikdo
jiný než mrtvolně bledý mrtvý vévoda
s krvavou ranou v prsou. Kočár byl doprovázen šesti jezdci, jízdu kočáru uzavírali zbrojnoši s na smrt vedeným zajatcem. Lehce opilý Menger zavrávoral
a na zem padl hrůzou bez sebe, když
v bezbranném zajatci poznal sám sebe…

Hrad, ač opředen touto neblahou pověstí, patří k našim nejvýznamnějším
románským památkám. Černá věž celému uskupení dominuje a dosahuje výšky 18 metrů. Po románském hradním
paláci zbylo dochované první patro se
severní a východní věží a se sdruženými
pětidílnými okny.
Kaple sv. Erharda a sv. Uršuly patří
k nejvzácnějším a nejzachovalejším prvkům, jelikož jejich vnitřek je architektonickým unikátem: každé patro dvoupodlažního objektu představuje jiný
stavební sloh.
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna byl jedním z nejvyšších velitelů
vojsk během třicetileté války. Svou
chladnokrevností a podnikavostí se
dobral velkého jmění i vlivu v císařské
armádě. Panoval mimo jiné na Frýdlantě, který byl povýšen na vévodství a měl
značná privilegia přímo od panovníka.
Politicky mířil až k nejvyšším postům
a poté, co se stal generalissimem
s úspěchem v několika válkách, zdála
se jeho moc téměř neomezená. Díky
svým válečným úspěchům získal slavný
Řád zlatého rouna. Po mnoha převratech na evropské politické scéně byl
Valdštejn nakonec v Chebu zavražděn
22. února 1634.

Druhý den byl svými přáteli nalezen
v bezvědomí a blouznící v horečkách.
Dopravili ho domů, snažili se ho ošetřovat a vyléčit, avšak marně. Poté, co jim
vyjevil strašlivou pravdu o zemřelém
Valdštejnovi a jeho chmurném doprovodu, upadl opět do blouznění a několik
dní nato zemřel
v náručí své zarmoucené rodiny
a věrných přátel.
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ČESKÉ STOPY

Mirka Bartušková

DOMALOVÁNKA

Marta Daeuble

Určitě už jste někdy slyšely, děti, věty: „Ty jsi celá
maminka! Ty jsi celý tatínek!“ nebo dokonce „Já
vlastně ani nevím, komu se více podobáš.“ Jak je
možné, že se děti podobají svým rodičům, prarodičům nebo jiným členům rodiny? Odpověď
by nám mohl dát přírodovědec Johann Gregor Mendel, o kterém bude dnešní příběh.
se při svém zkoumání soustředil na to,
jakým způsobem se dědí vlastnosti hrachu, jakými jsou například barva květu,
tvar a barva lusku nebo třeba velikost
stonku. Zjistil, že to, co potomci dědí po
svých rodičích, jsou tzv. geny. Tak například, když „maminka“ hrášek měla
barvu květu bílou, „tatínek“ hrášek barvu fialovou a maminčiny geny barvy
květu byly silnější, tak potomek měl
barvu bílou po mamince. Někdy se stávalo, že geny obou rodičů byly stejně silné a neustále spolu bojovaly, kdo vyhraje. Nakonec si řekly, že zakopou válečnou sekeru a že se spolu spojí a vytvoří
něco nového. A tak se stávalo, že malá
„maminka“ hrášek a velký „tatínek“ hrášek měli potomka, který nebyl ani malý,
ani velký. Mendel výsledky své práce
představoval na konferencích, kde inspiroval své následovníky, kteří jeho poznatky nakonec přenesli až do světa lidí.
Tak co třeba vaše oči? Zelené po mamince, hnědé po tatínkovi nebo něco
mezi tím? No řekněte, napadlo by vás,
že veškeré zkoumání dědičnosti začalo
jedním hráškem?

Dora Voortman, Deventer

Johann Mendel se narodil
v roce 1822
v Hynčicích ve
Slezsku. I přesto, že jeho mateřským jazykem byla němčina, sám o sobě říkal, že je „Moravanem
německé řeči.“ Po úspěšném
ukončení gymnázia v Opavě
se vydal studovat do Olomouce a ve svých 28 letech se připravoval na učitelské zkoušky
z přírodopisu a fyziky. No kdo
by to byl řekl, že právě přírodopis se stane kamenem úrazu. Mendel po neúspěšně složených zkouškách na tuto vědu nezanevřel a stále více si lámal hlavu nad tím,
jak je možné, že určité vlastnosti se dědí
z generace na generaci. „V tom by musel
být zakopaný pes, abych na to nepřišel,“
pomyslel si. Pro své zkoumání si Mendel
vybral hrášek. Přesně tak. Hrášek. Snad
jste si nemyslely, že by začal se svými
hokusy pokusy hned na lidech! Mendel
18
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VESELÁ STRÁNKA

Katka Balunová

VÝZNAMNÉ DNY

Soňa Klimešová

8. dubna 1929
se narodil
JACQUES BREL

Letí dva červi v létajícím talíři
vesmírem a zastaví je meziplanetární hlídka: „Kam máte namířeno?“ „Do červí díry.“

Byl to belgický šansoniér, písničkář, básník, herec a režisér. I přesto,
že jej rodina nepodporovala v jeho
umělecké kariéře, vydal
v roce 1953 svůj
první
singl, později
pak
i první
dlouhotrvající album. Postupně
si vytvořil vlastní publikum a získával oblibu po
celém světě.
V roce 2005 byl
zvolen největším Belgičanem.

8. dubna 1798
se narodil
DIONYSIOS SALOMOS
Anežka Kaçmaz, Istanbul

Stefi Aggelopoulou, Athény

Byl to řecký básník-romantik, zakladatel
moderní řecké poezie. Jeho nejznámějším
dílem je Imnos is tin eleftherian (Chvalozpěv svobodě) z roku 1824. Elefthería
(Svoboda) je dodnes oblíbené řecké ženské jméno, které se vztahuje ke starověké
Athéně. Báseň má 158 slok, její první dvě
sloky jsou od roku 1865 textem řecké státní hymny.

děti z Athén

16. dubna 1844
se narodil
ANATOLE FRANCE

červi a červí díra: Vašík Kaçmaz a Dora Sevinçli, Istanbul,
Dora Voortman, Deventer

„Proč si myslíte, že jsou všichni mimozemšťané nevzdělaní?“ zeptali se jednoho svérázného
kosmonauta. „Protože učený z nebe nespadl.“

30. dubna
KRÁLOVNIN DEN
neboli Koninginnedag je státní svátek
v Nizozemském království, který se slaví
každoročně. Tento den Nizozemci oslavují
narozeniny své královny. Lidé se oblékají
do národní oranžové barvy, která je symbolem vládnoucího královského rodu a po
celé zemi chodí průvody a pořádají se lidové veselice, koncerty nebo karnevaly.

Byl to francouzský spisovatel, básník,
romanopisec, knihovník, literární kritik
a autor sci-fi románů. Je často označován
za posledního velkého
spisovatele 19. století
a prvního velkého
spisovatele 20. století. Je nositelem Nobelovy ceny za literaturu (1921). Jeho
tvorba je velmi
rozsáhlá,
nejznámější
je dílo Ostrov
tučňáků.

Jsou kosmonauti na Marsu,
dívají se střídavě na sebe, na
Zem, na raketu, na sebe, na Zem,
na raketu. Po chvíli to jeden z nich
nevydrží a říká: „Co na mě tak koukáš, já tam ty klíče nezabouchl!“

Stefi Aggelopoulou, Athény

Hádanky: 1. Slepice. 2. Včela. 3. Muchomůrka. 4. Pampeliška.
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ZPÍVÁNKY

Michaela Enžlová

ŘÍKANKY

Michaela Enžlová

Bajky a nebajky
Jiří Žáček

kreslil Jakub Enžl, Frankfurt

Kašpárek v rohlíku
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Jan Enžl, Frankfurt
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