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Milí čtenáři,
představujeme Vám třetí číslo našeho časopisu. Je to přesně rok, co jsme vydali
první číslo časopisu Informace s tužkou v ruce, a proto jsme pro Vás nachystali
soutěž. Více se dozvíte na zadní straně časopisu. V tomto časopise najdete
zajímavé typy na knížky a filmy, zajímavý příběh a mnoho jiných témat.
Doufáme, že se Vám bude třetí číslo časopisu líbit.
Žáci tercie
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UDÁLOSTI Z HISTORIE
LISABONSKÁ SMLOUVA (1. PROSINCE 2009)
V tento den vstoupila v platnost Lisabonská smlouva.

BITVA U SLAVKOVA (2. PROSINCE 1805)
V této bitvě porazila Napoleonova vojska rusko-rakouskou armádu.

LET IT BLEED (5. PROSINCE 1969)
Skupina The Rolling Stones vydala album Let It Bleed.

VYMÍCENÍ PRAVÝCH NEŠTOVIC (9. PROSINCE 1979)
Pravé neštovice byly zvláštní vědeckou komisí prohlášeny za vymýcené.

BITVA U ÚSTÍ RIO DE LA PLATA (13. PROSINCE 1939)
Tato bitva skončila britským vítězstvím nad Němci.

AMERICKÝ STÁT ALABAMA (14. PROSINCE 1819)
Alabama se stala 22. státem USA.

PROGRAM GEMINI (15. PROSINCE 1965)
Došlo k prvnímu setkání dvou kosmických lodí ve vesmíru.

PRVNÍ ÚSPĚŠNÝ LET LETADLEM (17. PROSINCE 1903)
Bratři Wrightové provedli první úspěšný let motorovým letadlem v dějinách lidstva.

SMRT VÁCLAVA HAVLA (18. PROSINCE 2011)
V tento den zemřel Václav Havel.

BITVA U VEDRUNU (19. PROSINCE 1916)
Francouzským vítězstvím skončila velice krvavá bitva u Verdunu.

NAROZENÍ JAROSLAVA HEYROVSKÉHO (20. PROSINCE 1890)
Narodil se nositel Nobelovy ceny Jaroslav Heyrovský.

VÁNOCE A VÁLKA (24. PROSINCE 1914)
Němečtí a britští vojáci vyšli ze zákopů a během krátkého příměří společné oslavili Vánoce.
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VESMÍRNÉ ZAJÍMAVOSTI
EUROPA
Europa je jedním ze čtyř Galileových měsíců, tudíž jedná se měsíc, který obíhá kolem planety
Jupiter. Europa byla dne 7. ledna 1610 objevena italských astronomem Galileo Galileem a je
to 4. největší Jupiterův měsíc a zároveň 6. největší měsíc ve Sluneční soustavě po Ganymedu,
Titanu, Callisto, Io a po Měsíci. Europa měří na průměr 3 100 km a kolem Jupitera obíhá ve
vzdálenosti 670 000 km. Trvá jí 3,5 dne než se otočí kolem své osy a stejně jako ostatní
Galileovy měsíce obíhá kolem Jupitera stále stejnou stranou. Měsíc má slabou atmosféru,
která je tvořena především molekulami kyslíku. Je pravděpodobné, že se pod ledovým
povrchem Europy nachází oceán kapalné vody, kde by se dokonce mohla nacházet nějaká
forma života. Na toto téma bylo napsáno několik knih jako třeba 2010: Druhá vesmírná
odysea nebo 2061: Třetí vesmírná odysea.

Zajímavosti ze světa
4 nejzajímavější vánoční zvyky ve světě
● Island
Na Islandu nosí dárky „vánoční skřítci“ do bot, položených na oknech. Důležité pro ně
je, aby každý Islanďan dostal něco nového na sebe, jinak ho může sežrat „vánoční
kočka“
● Litva
V Litvě probíhá tradiční vlečení dřevěné klády jako symbol problémů a neštěstí. Na
Štědrý den se ale všechny rodiny, sousedé a přátelé sejdou, popřejí si navzájem vše
dobré a společně polena spálí, aby zahnali vše špatné na příští rok.
● Venezuela (přesněji v hl. m. Caracas)
Od 16.12. až do Štědrého dne chodí všichni věřící časně ráno do kostela. Zajímavé
však je, že se do kostela dopravují na bruslích.
● Dánsko
Lidé o silvestrovské noci chodí po domech svých přátel a za dveřmi jim rozbíjejí
porcelán. A čím větší hromadu porcelánu tam pak majitelé najdou, tím větší štěstí
budou mít v příštím roce.
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STUDENTSKÝ HOROSKOP- VÁNOČNÍ SPECIÁL
( VÁNOČNÍ CUKROVÍ PODLE ZNAMENÍ )
BERAN 21. 3. - 20. 4.
Lidé ve znamení Berana Vánoce dopředu neřeší. Dárky začnou shánět před Štědrým
dnem.
OBLÍBENÉ VÁNOČNÍ CUKROVÍ - Zbožňují perníčky , jen je musí někdo nazdobit, na
to nemají trpělivost .

BÝK 21. 4. - 21. 5.
Lidé ve znamení Býka si předvánoční období užívají. Pečení vánočních dobrot je pro
ně zábava.
OBLÍBENÉ VÁNOČNÍ CUKROVÍ - Neodolají čokoládovému cukroví.

BLÍŽENCI 22. 5. - 21. 6.
Lidé ve znamení Blíženců mají různorodé a všemožné záliby, ale pečení k nim
rozhodně nepatří. Když už se ale hecnou, stojí to za to.
OBLÍBENÉ VÁNOČNÍ CUKROVÍ - 100 % trefa jsou košíčky plněné krémem a
ovocem.

RAK 22. 6. - 22. 7.
Raci milují Vánoce, je to pro ně nejkrásnější období v roce . A v pečení vánočního
cukroví jsou přímo mistři.
OBLÍBENÉ VÁNOČNÍ CUKROVÍ - Milují vše, co má v sobě kousky oříšků a ořechů.

LEV 23. 7. - 22. 8.
Lidé ve znamení Lva se u plotny moc neohřejí, ale když už, tak to stojí za to. Rádi se
blýsknou něčím nevšedním a originálním.
OBLÍBENÉ VÁNOČNÍ CUKROVÍ - Všechno co je krémové.

PANNA 23. 8. - 22. 9.
Panny si pečení a zdobení náramně užívají. Pečou totiž úžasně a ve velkém ( za
večer klidně napečou pro půl království ).
OBLÍBENÉ VÁNOČNÍ CUKROVÍ - Vše , co je lehké a nadýchané.

VÁHY 23. 9. - 23. 10.
Váhy jsou největší labužníci a požitkáři v gastronomii. Cukroví pečou jen v případě, že
jim nikdo nenapeče.
OBLÍBENÉ VÁNOČNÍ CUKROVÍ - Jednoznačně linecké.
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ŠTÍR 24. 10. - 22. 11.
Štíři vánoční svátky moc neprožívají. Čas strávený u trouby je pro ně zbytečně
promarněný . A když už se odhodlají , nikdy nevíte, co z trouby vytáhnou .
OBLÍBENÉ VÁNOČNÍ CUKROVÍ - Kokosky u nich vedou.

STŘELEC 23. 11. - 21. 12.
Vidět Střelce v zástěře s rukama od mouky je skoro nemožné. Když už se o
Vánocích přinutí něco upéct, čtyři druhy jsou na ně dost.
OBLÍBENÉ VÁNOČNÍ CUKROVÍ- Neodolají vosím hnízdům.

KOZOROH 22. 12. - 20. 1.
Kdo sdílí domácnost s Kozorohem ví, že jsou výborní kuchaři a v období Vánoc se
pořádně vyřádí. Tolik druhů cukroví, co napečou oni, žádné jiné znamení nezvládne.
OBLÍBENÉ VÁNOČNÍ CUKROVÍ - Smlsnou si na lineckém a pracičkách.

VODNÁŘ 21. 1. - 20. 2.
Vodnáři si vánoční svátky vychutnávají po svém a netradičně. Pečení cukroví berou jako
příjemnou činnost, u které se sejdou se svými blízkými. A když na to přijde, upečou i
náročnější druhy.
OBLÍBENÉ VÁNOČNÍ CUKROVÍ - Veselé perníčky ( po těch sáhnou všemi deseti ).

RYBY 21. 2. - 20. 3.
Ryby mají problém s organizací času, a proto i vánoční cukroví pečou na poslední
chvílí. O to úchvátnější a chutnější jsou jejich výtvory.
OBLÍBENÉ VÁNOČNÍ CUKROVÍ - Jakékoli ořechové cukroví s čokoládovou
polevou.
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PIŽMOŇ
OVIBOS MOSCHATUS

Kolem severního polárního pólu se nachází chladná
a pustá oblast-tundra. Z hlediska šancí na přežití se
jedná o nejméně vstřícné místo na Zemi. Neustále
tu mrzne, je tu nedostatek potravy, a přesto se
mnoho živočichů naučilo právě zde přežívat. Mezi
ně patří I pižmoň, který shání potravu tím, že
vyhrabává zpod sněhu mechy a lišejníky, když se
pase na tundře nebo v říčních údolích.

Pižmoň, vzdálený příbuzný naší ovce domácí, vypadá jako
obrovské zvíře kvůli jeho hustému kožichu, který ho chrání
před studeným severským větrem. Srst dokáže narůst
délky až 65 cm. V průměru je 145 cm vysoký a 210 cm
dluhý a dospělec váží mezi 180 a 410 kg. Dožívají se okolo
12-20 let. V létě, kdy mají dostatek potravy a počasí je
mírné, žijí ve skupinkách o počtu 5 až 6 členů. V zimě však
tvoří stáda až o 60 členech. Maximálně běží až 60 km/h.

Samice mívají na jaře pouze jedno mládě a to kojí
po celý rok. Před nepřáteli většinou prchají, ale
dokáží se postavit i na I odpor. Kolem mláděte
udělají kruh a hrozí útočníkům ostrými rohy. Samce
a samici lze rozeznat právě díky rohům. Pokud
člověk přijde k pižmoňovi na 50-100 metrů, stává se
to pro něj osudným. Zvíře ještě varuje, funí, potřásá
hlavou a hrabe končetinou do země. Pak se
rozběhne a nemá smysl před ním utíkat. Proto je
lepší zůstávat ve vzdálenosti alespoň 200 metrů.
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Svědomí 2
Polknul jsme naprázdno, abych potlačil náhlou vlnu nevolnosti. Sevřel
jsem pevněji volant, a i přes mé zamlžené vidění jsem pomalu vycouval
z parkoviště. Nebyl jsem si úplně jist, jestli jedu správným směrem,ale
moje mysl byla moc otupělá na to, aby nad tím uvažovala. Nějakým
zázrakem se mi podařilo dostat se na hlavní silnici. Jel jsem po ní dál a
snažil se nevnímat dotírající myšlenky. Náhle se okolí začalo zrychlovat.
Snažil jsem se zpomalit, ale čím víc jsem se snažil, tím rychleji jsem jel. Po
chvíli zběsilé jízdy auto projelo zatáčkou a začalo se nebezpečnou rychlostí
řítit z kopce. Čekal jsem na náraz, ale ten nepřišel. Místo toho následovalo
zhoupnutí a pak se všechno kolem zastavilo. Zhluboka jsem se nadechnul,
abych zklidnil své rozbušené srdce. Rozhlédl jsem se kolem sebe. Okna
byla postříkaná kapkami vody. Otevřel jsem okno a chtěl jsem vytáhnout
ruku ven. Náhle se okenní tabule roztříštila a do obličeje mě udeřil proud
studené vody. Do kabiny rychle natékala další a další voda. Chtěl jsem
otevřít dveře. Chvíli jsem zápolil s klikou, ale dveře se ani nehnuly. Vynořil
jsem se a hlavu jsem přitiskl ke střeše auta, ve snaze uniknout blížící se
hladině. Když voda vystoupala až ke mně, zadržel jsem dech. Před očima
se mi zatmělo a došlo mi, že tohle je můj konec…
Ztěžka jsem otevřel oči. Rozhlédl jsem se po tmavé místnosti. Pohledem
jsem přelétl rudé skvrny na podlaze a na stěnách. Zrak mi spočinul na
postavě stojící u protější zdi. Byla to ona… Otočila ke mně znetvořenou
tvář. Pomalu otevřela ústa a nelidským hlasem zvolala: „Tohle všechno je
tvoje vina!“
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Křížovka a Vtipy
V českých zemích poprvé vánoční stromek připravil pro své přátele v roce 1812 ředitel
Stavovského divadla……………………..na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se poté začal
prosazovat v bohatých pražských měšťanských rodinách a teprve později i do venkovských
stavení. Rovněž bývá zvykem na Vánoce stavět jesličky neboli betlém: v Čechách se tento zvyk
objevuje roku 1560 v kostele sv. Klimenta v Praze. Charakter Vánoc do značné míry ovlivňují
také koledy, česká tradice koled je pak zvláště bohatá. Koledování se nezúčastňovaly děti z
bohatších rodin, protože jejich rodiče jim nedovolovaly „žebrotu“] Na Tři krále děti předváděly
divadelní hry na vánoční motivy, odměnou byly nejčastěji peníze

1. První slovo v názvu vánoční hry od
českého hudebního skladatele Pavla
Helebranda
2. Umění a věda zabývající se tvorbou a
zpracováním map?

8. Voda, oheň, vzduch a země jsou čtyři
základní ……

3. Jak se odborně nazývá člověk který
daruje čas a peníze charitě.

9. Německy peklo…

4. Jaký vynález vynalezli nezávisle na sobě
Prokop Diviš a Benjamin Franklin?

10. První ženská prezidentka křestní jméno

5. Původní označení pro filosofické školy
založené po roce 388 př. Kr.

11. Přímení českého dobrodruha
s pseudonymem Arctic Bismarck

6. Jak se označuje část časopisu věnující se
určitému tématu?

12. Křesťanská posvátná kniha
13. Stát jehož hlavním městem je Manila

7. Jak se odborně nazývá zánět jater?

14. Přírodními vědami jsou fyzika,
biologie a ….
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Moje bývalka měla nehodu. Řekl jsem
záchranářům špatnou krevní skupinu.
Teď konečně pozná, jak chutná
odmítnutí.

Malý, pětiletý chlapeček se ptá
maminky: “Mami, mami, co dostanu
letos na Vánoce?” „ No, to máš tak,
zlobil jsi a nedostaneš vůbec nic. Leda
že bys napsal Ježíškovi, že budeš celý
příští rok hodný.” Tak chlapeček se
zavře do pokoje a začne psát: „ Milý
Ježíšku, slibuji ti, že budu celý příští
rok hodný…” Chvíli se na to kouká,
pak to roztrhá a začne znovu: “Milý
Ježíšku, slibuji ti, že budu celý příští
měsíc hodný…” Zase to roztrhá a tak
pokračuje ke dni, půldni, hodině, až
nakonec rezignuje. V neděli jde s
maminkou do kostela a tam ukradne
sošku Panny Marie. Přijde domů,
položí před sebe sošku a začne psát:
“Ježíši, jestli chceš ještě někdy vidět
svou matku…”

Prodám: Padák. Jednou použitý, nikdy
neotevřený, malá skvrnka.
Bertíku, co jsi dal Mirečkovi k
Vánocům?“ „Nůž!“ „A co na to říkal?“
„Au!“¨
Tři si povídají o tom, co udělají s
vánočními odměnami. První říká:
„Pracuji v německé bance. Z
vánočních odměn si koupím auto a za
zbytek pojedu na dovolenou. Druhý
povídá: „Pracuji v Daimler Chrysler. Za
vánoční odměny si nechám vybudovat
bazén a za zbytek pojedu na cestu
kolem světa.” Třetí praví: „Já pracuji na
finančním úřadu a za vánoční odměny
si koupím svetr.”Ostatní se ho ptají: „A
co zbytek?” Finančák odpoví: „Zbytek
mi na něj přidají rodiče!”

Kanibalové nejsou moc příjemní
společníci. Asi proto, že mají lidí plné
zuby.

Kněz se zeptá odsouzence na
elektrickém křesle: „Máš nějaké
poslední přání, synu?" „Mám," odpoví
trestanec, „můžete mě, otče, prosím
držet za ruku?"
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Výroba vánočních svícnů
Budeme potřebovat: - zavařovací sklenice (jakákoliv průhledná nádoba)
- lepidlo (průhledné)
- stuha
- ubrousky s potiskem/barvy (temperové)/cukr/třpytky
- čajová svíčka
Postup: Nejprve si zvolíme způsob, jakým budeme svícen zdobit. Můžete zkusit
ubrouskovou metodu (sklenici natřeme lepidlem, na něho přilepíme vystřižené obrázky
z ubrousků a znovu přetřeme lepidlem) nebo si můžete vlastní vzor namalovat barvami
(doporučuji zvolit bílou barvu a namalovat zimní vesničku). Výsledné malůvky můžete
dozdobit třpytkami. Svícen můžeme nazdobit i cukrem – na sklenici lepidlem namalujte
nějaký vzor (třeba tu zimní vesnici), ten následně potřepte cukrem a nechejte zaschnout.
Tento způsob je podle mě nejkrásnější a zároveň nejlehčí. Nakonec ovážeme vršek svícnu
stužkou. Dovnitř vložíme svíčku a svícen bude hotový. Poslouží jako zimní dekorace do
pokoje nebo jako vánoční dárek od srdce.

Šiškový stromek
Budeme potřebovat:

-šiška
-korek
-zelená barva
-dřevěná hvězdička
-tavná pistole

Postup: Šišku natřeme zelenou barvou a necháme uschnout. Uschlou šišku nalepíme na
korek a na vrch šišky nalepíme tavnou pistolí hvězdičku. Máme hotovo!
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Vánoční dobroty
Kokosové Bounty
Ingredience




kondenzované slazené mléko
kokos
čokoláda na vaření

Postup
1.
2.
3.

Kokos smícháme s kondenzovaným mlékem. Důkladně vypracujeme hmotu, ze které tvarujeme
kuličky.
Čokoládu rozpustíme a obalujeme v ní kuličky.
Necháme ztuhnout a můžeme podávat!

Ledové kaštany
Ingredience








3 čokoládové tyčinky Ledové kaštany (červené)
100 g mletých piškotů
100 g mléčné čokoládové polevy
40 g marcipánu
3 lžíce moučkového cukru
2 lžíce kakaového prášku
2 lžíce rumu

Postup
1.

2.

Tyčinky Ledové kaštany rozlámeme na kousky a rozpustíme ve vodní lázni. Mezitím si v míse smícháme
mleté piškoty, cukr a kakao. Poté přidáme rozpuštěné kaštany a rum. Vypracujte hladkou hmotu
a necháme ji mírně ztuhnout v ledničce.
Z této hmoty pak tvarujeme malé kuličky a uděláme do nich malou prohlubeň. Tyto kuličky namočíme
do čokoládové polevy a do každé prohlubně vmáčkněte kousek marcipánu. Po ztuhnutí můžeme opět
vložit do papírových košíčků.

Horká čokoláda
Ingredience





1 tabulka hořké čokolády
1 lžíce cukru
1 l mléka
1 lžička škrobu

Postup
1.

Z litru mléka odlijte asi 50 ml a rozmíchejte v nich škrob a cukr. Zbylé mléka zahřejte v hrnci,
nalámeme do něj čokoládu a míchejte, aby se čokoláda rozpustila. Až se tak stane, přilejeme do
směsi za stálého míchání škrob. Necháme krátce povařit, sundejte ze sporáku a nalijte do hrnečků.
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Co budeme číst?
Animant nezajímá svět šatů, plesů a pozlátka. Ona miluje knihy a
příběhy, takže po nabídce pracovat měsíc v univerzitní knihovně v
Londýně skočí všemi deseti. V obklopení tolika knihami se však jen
těžko dokáže soustředit na své pracovní povinnosti. Její už tak
rozptýlenou pozornost narušuje i vrchní knihovník – nejprotivnější muž
na světě, se kterým není lehké vyjít. Přesto v ní začne probouzet city,
které předtím neznala...
„I když se příběh odehrává v listopadu, nikdo neudělá chybu, když si
ho přečte o Vánocích. Pomalá romantika odehrávající se v historickém
Londýně potěší nejen knihomoly.“

Kdo by neznal Vánoční koledu o mrzoutském starém mládenci
Hrabounovi, kterému teprve smrt jeho obchodního partnera Prachouna
a následná návštěva tří duší otevřou oči a on zjistí, co je opravdu
důležité. Ovšem Vánoční koleda zdaleka není jediný vánoční příběh,
který Charles Dickens napsal. A tak si v tomto souboru můžete přečíst
ty nejzajímavější z nich.

„Od této klasiky rozhodně neočekávejte sladké romantické příběhy.
Přesto Vás při čtení Vánoční nálada nemine.“

Ve švýcarských Alpách leží hotel, který má nejlepší časy za sebou. Ale
když se na přelomu roku koná velkolepá oslava a přicházejí hosté z
celého světa, sedmnáctiletá Fanny má plné ruce práce. Avšak jak
postupně poznává, nic není takové, jak se zdá. Co se skrývá za
sametovými závěsy? Vlastní žena ruského oligarchy skutečně
legendární diamant? A proč ten hezký Tristan raději vylezl po fasádě,
než aby šel po schodech? Fanny se ocitá uprostřed život ohrožujícího
dobrodružství, v němž může ztratit nejen srdce.
„Nádherná, kouzelná romanťárna od autorky série drahokamy. Ne
vždy byly situace věruhodné, ale stejně je to perfektní vánoční
oddechová kniha.“
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Soubor dvanácti vánočních povídek mladých českých autorů Stejně jako
se liší každá sněhová vločka, je i každý příběh v této knize zcela
jedinečný. Jejich hrdinové vám připomenou, proč milovat Vánoce a jak
příjemné je ztratit se za dlouhých zimních večerů někde v koutku s dobrou
knížkou. Začtěte se spolu s námi do stránek příběhů a užijte si
neocenitelné kouzlo Vánoc…

„Stejně jako u předchozích knih, i u těchto povídek budete mít pocit, že
doopravdy cítíte vůni jehličí a perníku. Ale mimo veselé Vánoční příběhy
zde najdete i trochu smutnější a melancholičtější kousky.“

První rok v Bardavicích. Až do svých jedenáctých narozenin si o sobě
Harry myslel, že je jen obyčejný chlapec. Pak ale dostal soví poštou
dopis, kterým byl zván ke studiu na prestižní soukromé Škole čar a
kouzel v Bradavicích, a jeho život se rázem proměnil. Leccos se dozvídá
o minulosti svých zemřelých rodičů, získá pár dobrých kamarádů, naučí
se mistrovsky hrát famfrpál a kvůli Kameni mudrců podstoupí smrtelný
souboj se zloduchem Voldemortem...
„Kdo by neznal legendárního Harryho Pottera? Skvělý fantasy svět,
promyšlené postavy a napínavý příběh nejsou zdaleka to jediné, co série
nabízí. A Vánoce jsou ideální čas přečíst si ji!“

Sophie si k Vánocům přeje jedinou věc - strávit víc času se svým
klukem. Jenže se ukáže, že on by si dal od jejich vztahu raději pauzu.
Sophie se se zlomeným srdcem uchýlí k prarodičům, jejichž dům je plný
spousty rodinných příslušníků, kteří tam přijeli na vánoční prázdniny. A
babička vymyslí (ne úplně super) plán: během následujících deseti dnů
vyrazí Sophie na deset schůzek naslepo, které jí dohodnou její příbuzní.
Tohle budou ty nejhorší vánoční prázdniny, jaké kdy zažila... nebo
nakonec ne?
„Jak už anotace napovídá, jedná se o přeslazenou romantiku s vánoční
tématikou. Tato novinka s nádhernou obálkou je ideální odpočinková
četba na (před)vánoční čas.“

19

FILMY
Vánoční kronika

Sněží, sněží…

USA, 2018

USA, 2019

Rodinný, komedie,
dobrodružný

Komedie, romantický
53% se líbí

71% se líbí

Grinch
KlausAlienxmas

USA/Německo, 200

Španělsko, 2019

Rodinný, muzikál, fantasy

Animovaný, rodinný
87% se líbí57% se líbí

Alienxmas
USA, 2020

Princezna z cukrárny
USA, 2018

Krátkometrážní, rodinný,
fantasy

Romantický

57% se líbí

58% se líbí
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Sed u stěny intenzivně posiluje stehenní svaly. Díky této výzvě se tak můžete
pořádně připravit na zimní lyžovačku. Je ale důležité dodržovat při cviku pár
pravidel: stehna a lýtka svírají pravý úhel, rozložte svou hmotnost na chodidla
rovnoměrně (netlačte na paty víc než na špičky) a také je nezbytné se před a po
cvičení protáhnout. Pokud vám je opření o stěnu nepříjemné, zkuste si dát za
záda míč. Mírně tím odlehčíte kolena a kotníky.
Délka sedu

1. Den

30 sekund

2. Den

30 sekund

3. Den

40 sekund

4. Den

40 sekund

5. Den

přestávka

6. Den

45 sekund

7. Den

50 sekund

8. Den

55 sekund

9. Den

1 minuta

10. Den

přestávka

11. Den

1 minuta 10 sekund

12. Den

1 minuta 10 sekund

13. Den

přestávka

14. Den

1 minuta 20 sekund

15. Den

1 minuta 25 sekund
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Odškrtni si

Rozhovor s učiteli
Rozhovor s paní učitelkou Palíškovou
1) Otázka: „Zaskočila vám někdy rybí kost?“
Odpověď: „Ne, rybí kost mně naštěstí nikdy nezaskočila.“
2) Otázka: „Máte ráda Vánoce?“
Odpověď: „Vánoce mám nejraději ze všech svátků a každý rok se na ně
moc těším.“
3) Otázka: „Viděla jste někdy zlaté prasátko?“
Odpověď: „Zlaté prasátko jsem zatím ještě neviděla, bohužel nevydržím
a pořád něco ujídám.“
4) Otázka: „Kdy zdobíte vánoční stromeček?“
Odpověď:„Stromeček zdobíme dopoledne na Štědrý den a zabere nám
to dost času, protože nám v tom hodně „pomáhá“ naše kočička. Ale jde
to líp, něž když „pomáhaly“ dvě kočičky a pes.“
5) Otázka: „Jaké je vaše nejoblíbenější vánoční cukroví?“
Odpověď:„Nejraději mám klasiku – linecké a rohlíčky.“
6) Otázka: „Dostala jste někdy zvíře pod vánoční stromeček?“
Odpověď: „Zvíře jsem dostala, ale ne pod stromeček.“
7) Otázka: „Vyrábíte adventní věnce?“
Odpověď:„Někdy, když mám čas, tak adventní věnec vyrobím, nejčastěji
jednoduchý, přírodní, ne moc nazdobený.“
8) Otázka: „Shodila jste někdy omylem vánoční stromeček? Pokud ano jak
se to stalo?“
Odpověď:„Já jsem stromeček neshodila, ale párkrát se to už podařilo
zmiňovaným kočičkám. Vím, že nemůžeme věšet na stromeček perníky,
k těm jsou schopné vyšplhat až nahoru. A ozdoby musí být v bezpečné
vzdálenosti od země. Ale stejně – když se rozhodnou hrát si nebo
zaútočit, většinou „vyhrají“ a stromeček letí.“
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Na časopise se podíleli
Caulfield Isabella
Famfrla Miloslav
Federselová Tereza
Gregorová Ester
Hakalová Rozálie
Hrnčířová Alexandra
Jedlička Vojtěch
Jeřábek Robin
Kauerová Amanda
Kmetová Amálie
Kosíková Klára
Koudelová Anna
Krist Tomáš
Kristová Veronika
Kvarda Milan
Misařová Klára
Novotný Mikuláš
Pálková Kateřina
Švecová Nela
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