Milí čtenáři, milé čtenářky,
vítejte u velikonočního vydání našeho časopisu Publish s. r. o.
Doufáme, že si opět užijete čtení o různých zajímavostech,
křížovky i různé omalovánky. Přejeme hodně zábavy!
Vaše redakce
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Velikonoce
Velikonoce se tento rok budou slavit 4. dubna. Jedná se o pohyblivý svátek, který se
slaví vždy první týden po prvním jarním úplňku.
Velikonoce patří mezi nejvýznamnější křesťanské svátky. Je to období lidových
tradic, vítání jara a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V užších náboženstvích se
Velikonoce pojí pouze se slavností Zmrtvýchvstání Páně nebo Vzkříšení Krista.
Kristovo ukřižování se stalo kolem roku 30-33.
A co znamená barevný týden?
MODRÉ PONDĚLÍ:
➢
Modré pondělí je odvozené od modré
látky, která se vyvěšovala v
kostelech. V tento den by se nemělo uklízet.
ŽLUTÉ A ŠEDIVÉ ÚTERÝ:
➢
Tento název se týká počasí. V dubnu
je totiž proměnlivé počasí a buď je slunečno
nebo zataženo.
ŠKAREDÁ A POPELEČNÍ STŘEDA:
➢
Den, kdy Jidáš zradil Ježíše Krista.
ZELENÝ ČTVRTEK:
➢
V tento den by se mělo jíst pouze zelené jídlo.
VELKÝ PÁTEK:
➢
Den, kdy křesťané oplakávají Ježíše Krista. V roce 2016 se tento den stal
státním svátkem.
BÍLÁ SOBOTA:
➢
Den, kdy by se měla ze stavení vymést všechna špína, aby po celý rok bylo ve
stavení čisto.
KVĚTNÁ NEDĚLE:
➢
Květná protože se v tento den zdobily kostely květinami.

Miluše Ondičová
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Velikonoční tradice
Každý určitě ví, jak se slaví Velikonoce a jaké jsou zvyky, ale pro jistotu si ty
nejdůležitější připomeneme. Ukážeme si také rozdíly mezi českými a moravskými
tradicemi.
Pomlázka
Čechy: Bez ní se neobejde žádný kluk ani muž. Plete se z
vrbových prutů anebo si jí stačí koupit v obchodě.
Morava: Na Moravě si ji každý kluk i muž plete výhradně sám, ale
neříká se jí tam pomlázka, naopak ji nazývají žila nebo tatar.
Oblečení
Čechy: U nás v krojích už dávno nikdo nechodí. Osvojili jsme si
spíše rifle a mikinu.
Morava: Tam se stále ještě chodí v krojích. Těžko se popisují…
zde je obrázek.
Jídlo a pití
Čechy: Pro koledníky je přichystaný mazanec a čerstvě upečený beránek. Pije se

tvrdý alkohol.
Morava: Na Moravě jsou velké stoly s pohoštěním pro koledníky. Většinou se tam
nacházejí chlebíčky, jednohubky, vlčnovské vdolečky, zákusky a mnoho dalších
pokrmů. K pití se pije víno a hlavně kvalitní domácí slivovice.

Výslužka
Čechy: Dávají se modrá, zelená, nebo červená vejce. Méně častá jsou batikovaná nebo
duhová vejce.
Morava: Tam se dávají vajíčka batikovaná, vyškrabovaná nebo zdobená voskem. Ještě
se dělají vejce s obtiskem jarních lístků.
Čekalová Nicol
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VELIKONOČNÍ SYMBOLY
KRASLICE
Velikonoční kraslice jsou neodmyslitelným velikonočním symbolem, mají symbolizovat
hlavně znovuzrození a nový život. Vajíčka figurovala v historii nejen našich Velikonoc
již od počátku 13. století, kdy děvčata obdarovávala vajíčkem po koledě chlapce, na
které si myslela. Později tato tradice ale zanikla a dnes se obdarování vajíčkem
vztahuje na vůbec všechny koledníky, kteří navštíví dům.

BERÁNEK
Velikonoční beránek je také významnou součástí českých Velikonoc.
Podle původní tradice měla na Velikonoce každá rodina obětovat bohu jednoho
zdravého beránka ze svého stáda. Projevovali tak svou víru a oddanost. Dnes je tedy
beránek už spíše symbolickou a navíc docela chutnou bábovkou.

MAZANEC
Mazanec se již tradičně peče na bílou sobotu a má symbolizovat ukřižování a uložení
Kristova těla do hrobu. Proto je také již tradičně navrch umisťován kříž.
Mazanec je také jedním z nejstarších obřadních pečiv u nás a naši předci ho rádi
nosívali do kostelů na posvěcení. Odtud také starobylý název ,,velikonoční svěceník.“

POMLÁZKA
Pomlázka, snad vůbec největší symbol českých Velikonoc, tu s námi nejspíše byla už
od dob, kdy byly Velikonoce pouze slavnostmi jarního slunovratu.
A i když se tu tradice omlazování a pomlázek z těch dob dodnes dochovala skoro beze
změny, pojmenování se měnila skoro nepřetržitě. Vrbovým proutkům tedy patří i dávno
zapomenutá jména jako třeba mrskačka, kykča nebo šibačka.

JIDÁŠE
Jidáše jsou tradičně velikonočním pečivem, které i když dnes vidíme jen zřídka, jsou
neodmyslitelnou částí historie našich Velikonoc.
A tak je dobré si sladké pečivo ve tvaru zkrouceného hada, zrovna takového jako byl
podle bible Jidáš, který zradil Krista, jednou za čas alespoň připomenout.
Anna Směšná
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Vylušti si velikonoční křížovku…
1) Jak jinak se říká malovaným vajíčkům?
2) Co pletou kluci na vyšupání holek?
3) Jak se jmenuje svátek, který slavíme na jaře..?
4) Co se peče na Velikonoce?
5) Jak se jmenuje sladké pečivo, které se jí na Zelený čtvrtek?
6) "Bílá…" (doplň den)

Tajenka: _____________________

Křížovku vytvořily:
Šarlota Kožená a Martina Musilová
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VELIKONOCE JINÝCH NÁBOŽENSTVÍ
V zemích s křesťanskou historií se Velikonoce slaví jakožto den smrti Krista už
odedávna. Co ale země, které byly odnepaměti vedené v jiné víře?
ISRÁ A MI´RÁDŽ PRO MUSLIMY
V období našich Velikonoc, konkrétně 12. a 13.
dubna, slaví muslimové svátky zvané ,,Isrá a
Mi´dráž“, arabsky pak
,, “اإلسراء والمعراج
Nejde ale o obdobu Velikonoc, protože i když
korán existenci Krista uznává, tento svátek
s ním nemá nic společného. Tento den se
totiž slaví jako den, kdy prorok Mohamed
navštívil všech 7 úrovní nebe a potkal boha.

PESACH PRO ŽIDY
Od 30. března do 7. dubna židé
slaví
,,Pesach“,
jinak
také
,,svátek
nekvašených chlebů“. Originálně ,, “ֶּפ סַ ח.
V jeden z vůbec nejstarších židovských
svátků, který oslavuje svobodu a příchod jara
je, jak už název napovídá, nejpřednější
tradicí
jedení
právě
nekvašeného
chleba, ,,macesu“.
Existuje ale i nespočet striktních pravidel
ohledně jídel, které by věřící měli a neměli
jíst, stejně tak jako večeře o rekordních
čtrnácti chodech v první den, jejíž průběh má
přesně stanovený postup. Právě to a mnohem
víc
dělá
z
Pesachu
jeden
z
nejkomplikovanějších
a
hlavně
nejdůležitějších svátků židovské kultury.
Anna Směšná
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Upečte si velikonočního beránka...
Co budeme potřebovat?
Na těsto
• polohrubou mouku 240g
• vejce 2 kusy
• citronovou kůru
• vanilkový cukr 1 balíček
• krupicový cukr 200g
• citronovou šťávu 1 lžíci
• bílky 4 kusy (+ 4 žloutky)
Na polevu
• bílek 1 kus
• citronovou šťávu 1 lžičku
• moučkový cukr 100g
Jak na to?
1, Do mísy dáme žloutky, vejce, citronovou kůru, šťávu a cukr. Vše vyšleháme do pěny.
Do pěny vmícháme mouku a sníh ušlehaný z bílků. Předehřejeme troubu na 190 o C.
2, Formu na beránka vymažeme tukem a vysypeme moukou. Připravené těsto nalijeme
do formy a dáme do trouby. Pečeme dozlatova.
3, Poté, co beránka vytáhneme z trouby, necháme ho vychladnout. Když je beránek
vychladlý, vyšleháme bílek s moučkovým cukrem. Poté do polevy zamícháme citronovou
šťávu a potřeme s ní beránka.
Dobrou chuť!
Miluše Ondičová
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VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ
Nejen na Vánoce, ale i na Velikonoce je příjemné někoho potěšit hezkou smskou.
Inspirujte se a pošlete známým a přátelům originální velikonoční přání.
Přání sestavily: Martina Musilová a Šarlota Kožená (vypůjčeno ze stránky Velikonoční
sms přání 2021 (ceskevelikonoce.cz))

Ptáčci zpívají, sluníčko
jásá, jaro je za rohem, to
bude krása. Krásné
Velikonoce přeje…

Malá žlutá kuřátka,
rozkvetlá jak jarní
zahrádka, přejí vám
plno radosti a hlavně
žádné starosti.
Veselé Velikonoce
přeje…

Běží, běží zajíček, nese
pytel přáníček. Vyberte si
některé, každé bude
splněné. Hezké svátky
přejeme, ať se za rok
sejdeme.
Hřejivé paprsky sluníčka,
krásně malovaná vajíčka,
přeji ti z lásky, ať nemáš
z jara žádné vrásky.
Krásné Velikonoce ti
přeje …

Velikonoce jsou tu zas,
právě nastal jejich čas.
Za dveřmi jsou
koledníci, pohladí tě po
zadnici. Abys krásná,
mladá byla a na svět se
nešklebila. Veselé
Velikonoce přeje…
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DIY Králičí věnec
Pokud jste zastánci hesla ,,v jednoduchosti je krása“ a nevyhovuje vám křiklavá
výzdoba, tento věnec je přímo pro vás.

Pomůcky
 Prázdný bílý věnec
 Růžová a bílá čtvrtka
 Bílá chlupatá látka
 Růžová látka
 Lepidlo

Příklad chlupaté látky
Postup:
1. jako první si bílý věnec obalíme chlupatou látkou.
2. pak si vystřihneme dvě pacičky z bílé čtvrtky. Vystřihnuté packy můžeme
doladit růžovými doplňky z růžové čtvrtky.
3. Ze zbylé chlupaté látky si vytvarujeme uši a do vnitřku uší můžeme dát ještě
růžovou látku.
4. Když máme vše hotové, přilepíme packy a uši na své místo.
5. Pokud si chcete pověsit věnec na dveře, ještě navrch přilepte kovové nebo
plastové poutko.
Emma Gruberová
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Jak být oblečená na Velikonoční pondělí
Jelikož jsou Velikonoce barevný svátek, ve svém outfitu si můžeš pohrát i
s výraznějšími a křiklavějšími barvami.
Ale roli budou hrát letos vzory
6. Květiny
7. Lístky
8. Kraslice
Pak jsou tu druhy outfitů
1. Šaty
2. Sukně a top
3. Kalhoty a top

čelenka s králičími oušky

Existuje i spousta doplňků jako třeba čelenka s králičími oušky nebo různé řetízky a
náramky s velikonočními ozdobami.
Outfit si můžeš poskládat podle sebe, ale pokud si nevíš rady, tady máš pár typů. (-;
1. Květované šaty

2. sukně a top

3. kalhoty a top
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1. Květované šaty
Dívka na prvním obrázku má šaty s květinovým vzorem. Květin na šatech je docela
dost, a proto působí i trochu křiklavě. Jejich křiklavost ale zmírňuje džínová bunda
do pasu, která více poutá pohled, a šaty proto nepůsobí tak tvrdě. Barvy na šatech
se díky ní nijak nebijí. Pozor ale na to, aby džínová bunda nebyla nijak barevná, ku
příkladu černá nebo růžová. Vždy se více hodí základní modrá.

2. Sukně a top
Dívka na druhém obrázku má na sobě květovanou sukni a krémově růžovou košili.
Všimněte si, že její košile je bez vzoru. To je hlavní věc, na kterou si při tvoření
outfitů musíte dát pozor, protože kdyby dívka měla obojí vzorované, vzory by se
navzájem bily a vše by působilo chaoticky. Díky jednobarevné košili tak vše působí
jemně a uspořádaně.

3. Kalhoty a top
Dívka na třetím obrázku má jednoduchý outfit složený z volných kalhot a čistě
bílého trička. Celý outfit má ozvláštněný velkou mašlí na již zmiňovaných kalhotách.
Na takovém outfitu není co zkazit, protože pokud máte bílé tričko, můžete si
k němu vzít v podstatě jakékoli kalhoty, protože barvy se nebudou nikdy nijak
přebíjet díky neutralitě bílé barvy.

Emma Gruberová
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Zajímavosti...Velikonoční rekordy
V české knize rekordů máme zapsáno více než dost rekordů, avšak většinu si
můžeme prohlédnout v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Můžeme tam
najít pomlázku z kočičích vousků, nebo nejdelší pomlázku. Existuje i nejkratší
pomlázka a ta má pouhopouhých 4,5 milimetru.

Nejdelší pomlázka je dlouhá neuvěřitelných 50,78
metru. Skupina osmnácti mužů ji upletla za 19 hodin. Na
její upletení spotřebovali 1153 proutků.

Největší „lidské“ kraslice
Děti z pelhřimovské školy sestavili obří vejce o
rozměrech 25 m X 11 m. Na toto vejce bylo
potřeba 940 žáků. Vejce sestavily na Masarykově
náměstí.

Největší velikonoční zajíc vážil rekordních 169,9 kg. Byl

dlouhý 170 cm, široký 75 cm a vysoký 40 cm. Zasadili ho do
4,5 cm vysokého trávníku, který měl plochu 179 cm X 80 cm.

Nejmenší velikonoční vejce
Byla vytvořena sada miniaturních
vajíček. Sada je tvořená třemi vejci, nejmenší má na výšku
15 mm a na šířku 10 mm. Nejmenší je malované perem.
Větší je 2 cm vysoké a široké 1,2 cm. Toto vejce bylo
zdobeno elektrickou vrtačkou.

Nejmenší pomlázka z osmi prutů
Pomlázka má pouhých 4,5 milimetrů. Má
dokonce i vytvořenou rukojeť z vrbového
proutku.
Nicol Čekalová
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Zopakujte si angličtinu...Najdete všechna slova? A víte, co znamenají?
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Apríl
Pro někoho nejoblíbenější den v roce, pro jiného noční můra.
Apríl se slaví 1. dubna. Od 16. století je pojen s žertíky. Původně to není český svátek,
ale zahraniční. První zmínka o Aprílu v Čechách byla roku 1690 od Bartoloměje
Chrystellia, který pocházel z Prahy.
A jak na aprílové žerty?
Fantazii se meze nekladou, lidé vymýšlejí různé vtípky na svou rodinu, přátele, kolegy
nebo spolužáky. Mezi typické žerty patří nachystání umělého hada nebo pavouka
někam, kde to dotyčný nečeká (např. do špajzu, na gauč nebo do vany). Dalším
oblíbeným vtípkem je změna nebo přidání náplní někam, kam nepatří. Např. můžete
spojit Oreo sušenku pastou na zuby nebo naplnit čokoládové zajíčky hořčicí a čekat,
co to s dotyčným udělá. Oblíbené jsou také lekavé žerty, např. nasadit si na obličej
masku z hororu a jít tak vzbudit třeba sourozence. V oblibě také bývá znemožnit
někomu přístup k počítači, ovladači na televizi atd. a to tím, že je obalíte alobalem
nebo potravinářskou fólií. Takto bychom mohli pokračovat.
Mějme však na paměti, že takový žert má pobavit nejen nás, ale i toho, z koho si
chceme vystřelit, buďme proto opatrní, aby naše oběť neměla doživotní trauma.
A jak se slaví Apríl například v USA?
V USA se 1. duben slaví žertíky. Nevíce žertů se dělá tam, kde je nevíce lidí. Třeba v
restauracích, kde vám třeba podají hranolky s majonézou, která je obarvená na
červeno, aby to vypadalo jako kečup.
Miluše Ondičová,
M. di Virgiliová
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Svátek zamilovaných
Svátek zamilovaných se v Česku slaví na 1. máje. Bývá zvykem, že v tento den se páry
líbají pod rozkvetlým stromem, nejlépe třešní, višní, jabloní nebo břízou.
Celý květen je pak vnímán jako měsíc lásky. Tento jarní měsíc velmi rádi vítají studenti
slavností majáles, která většinou probíhá v maskách a tradičně volí Krále majálesu.
Tato slavnost je známá již od 15. století.
Samotný svátek zamilovaných vznikl nejspíš až ve 20. století a bývá spjat se
vzpomínkou na Karla Hynka Máchu a jeho slavnou romantickou báseň Máj. Jen velký
romantik se nestydí své milé zarecitovat kousek básně.
M. di Virgiliová
Ukázka z Máje:
Byl pozdní večer – první máj –
Večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
Kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
Květoucí strom lhal lásky žel,
Svou lásku slavík růži pěl,
Růžinu jevil vonný vzdech.

15

ROMANTICKÉ FILMY
Na Valentýna, 1. máje i mimo něj

MÁ MĚ RÁD, NEMÁ MĚ RÁD
Flipped

První pusa je velká věc, tedy alespoň pro
July Bakerovou, která na podzim roku
1963 nastoupila s její školní láskou Brycem
do osmé třídy, to rozhodně velká věc byla.
Zanedlouho ale měla zjistit že láska není
tak jednoduchá, že je přeci jenom mnohem
víc. Porozumění, upřímnost, rozpory,
rozdíly – to vše byla první láska Bryce a
July.

ANNE S “E“ NA KONCI
Anne with an E

Už když osiřelá Anne z jara počátku 20.
století prvně spatřila domky městečka
Avonley, osamělého kanadského ostrůvku
prince Eduarda, dokázala všechny své nové
přátele a rodinu okouzlit svou ohnivou
kuráží, spisovatelským talentem a
neutichající touhou po pohádkovém
dobrodružství.
Některé, jako třeba Gilberta Blytha, pak i
více než jiné.

NA PÁR KROKŮ
Five feets apart

Stačilo se jen nedotýkat jiných lidí s CF,
stačilo se od nich držet jen na pět stop –
tak jednoduché se to Stele zdálo.
Tak to bylo tenkrát. Dokud ještě
nepoznala krásu lidského doteku. Dokud
nebyla ochotná zahodit celou šanci na své
uzdravení, třeba jen za jediný dotyk
člověka, kterého milovala.
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VŠEM KLUKŮM,
KTERÉ JSEM MILOVALA

To all the boys I ‘ve loved before
Náhoda může změnit úplně všechno. To
dobře ví Lara Jean. Přece jen, to jen díky
náhodě poznala Petera.
Být zamilovaná nestojí za nic, zvlášť když
člověk, na kterého nemůžete přestat
myslet, k vám nic necítí. Pak je tu pro Laru
Jean jen jedna cesta ven – napíše dopis.
Dopis člověku, kterého milovala. Dopis, ve
kterém ze sebe vypíše vše, co k němu kdy
cítila. Dopis který nebyl určen
k poslání. ,,Nebyl“- dokud nepřišla náhoda.

CHARLIEHO MALÁ TAJEMSTVÍ
Perks of being a wallflower

Charlie už si skoro ani nepamatoval, jaké
to je mít přátele, když potkal Mary
Elizabeth – buddhistku a pankerku v
jednom, Susan co v obchodech kradla
Jeany, i když by si je mohla koupit, také
Patrika – šprýmaře ročníku a krásnou Sam,
která milovala noční projížďky tunely.
Byla to parta přátel, která ho navždy
změnila, byl to asi nejbláznivější poslední
rok střední, který mohl zažít. Jedním si
byl ale jistý, ještě nikdy se necítil více
živý, více – nekonečný.

Anna Směšná
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Vhodné oblečení na Valentýn či 1. máj
V tomto článku najdete druhy šatů a svátečních outfitů
Vhodné barvy

Šaty
Přiléhavé

Volné

Přiléhavé šaty se hodí na příležitosti ryze přátelské, například na nějakou oslavu,
procházku nebo sešlost. Na společenských akcích by takové šaty působily vyzývavě a
byly by společensky nepřijatelné.
Volné šaty se naopak právě hodí na společenské akce v době Valentýnu a 1. máje,
protože působí více uvolněně. Ale na sešlost s přáteli se moc nehodí.
Emma Gruberová
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A ještě jeden film navíc…

After (Polibek)
Film After (Polibek) pojednává o dívce jménem Tessa, která se přestěhovala na kolej
na vysokou školu. Na jedné párty se při hře ,, pravda nebo úkol“ seznámila s klukem
jménem Hardin Scott. Když si vybrala úkol, zadali jí políbit již zmiňovaného Hardina.
Ona ho však nepolíbila a odešla.
Dlouho po té odolávala jeho nabídkám a snahám se seznámit blíže než na kamarádské
linii a nepouštěla si ho k tělu, ale po nějakém čase mu podlehla a zamilovala se do něj.
Chvíli spolu chodili a vypadalo to, že budou nejlepší pár na škole. Tessa se kvůli němu
dokonce rozešla se svým tehdejším přítelem.
Jednoho dne, když si všimla, že mu na mobil přišla zpráva od nějaké dívky, zeptala se
ho, jestli ji podvádí, on samozřejmě tvrdil, že ne a odešel ven. Tesse to samozřejmě
nedalo a vydala se za ním. Když ho našla v jedné restauraci s jeho přáteli, dívka která
mu psala, seděla vedle něj. Tessa pojala podezření, že ji s ní Hardin podvádí, ale dívka
jí ukázala video, na kterém se ukázalo, že ji Hardin využil, aby splnil sázku z oné párty,
kde se vsadil, že nedobytnou Tessu získá a pak odkopne. Tessa roztřesená vyběhla z
restaurace.
Dokončení filmu je v druhém díle After: přiznání.
Emma Gruberová
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Sport
Cyklistika
Historie
Historie cyklistiky je ve svých
počátcích úzce spjata s vývojem
jízdního kola. Historie jízdního kola
začíná v roce 1818, kdy Karl Drais
přihlásil jako patent své kolo, které
mělo řiditelné přední kolo a jezdec
se odrážel od země nohama. Později
bylo pojmenováno "drezína". Později
přišel nápad využít nohou k pohonu
předního kola pomocí šlapacích klik.
Drezína měla obě kola stejně velká,
takže
nedosahovala
větších
rychlostí. Průměr předního kola se
tedy postupně zvětšoval až na proslulá vysoká kola, kterými se dosahovalo velkých
rychlostí. Ke konci 19. století postavili i v Čechách první vysoké kolo bratři Josef a
František Kohoutové ze Smíchova.
Největší závody světa
Tour de France
Cyklistický závod Tour de France je nejdůležitějším a nejprestižnějším etapovým
závodem na světě. Více než třítýdenní závod se řadí mezi nejsledovanější sportovní
akce. Stará dáma, jak se také tradičnímu závodu přezdívá, se jezdí už od roku 1903 a
její historie je bohatá na velká vítězství, ale I skandály či nečekané zvraty.
Tour de France vznikla ve Francii. Standardně se závod jezdí každoročně v červenci,
letos je ovšem kvůli celosvětové pandemii koronaviru start naplánován na 29. srpna.
Virtuální závody
Závodníci, kteří nečekaně přišli o možnost závodit, potěšili fanoušky po celém světě
veřejnými virtuálními závody a přesunem do online počítačového prostředí, které se
těší velké popularitě mezi lidmi.
Co se týče popularity a tradice silniční cyklistiky, musíme zmínit i závody mistrovství
světa, či mistrovství Evropy, případně závod konaný v rámci olympijských her. Vůbec

20
nejstarším cyklistickým závodem je jednodenní závod Paříž – Roubaix, který se poprvé
jel už v roce 1869.
Jeden z úspěšných českých cyklistů jeTomáš Bábek – 30x mistr ČR, mistr Evropy
2016, vicemistr světa 2017, vítěz evropských her 2019.
Marian Kadlec
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Zkus vyluštit další křížovku…
Křížovku vytvořily: Šarlota Kožená, Martina Musilová
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Sportovní zpravodajství
Výsledky letošních závodů různých disciplín, kde se blýskly české sportovkyně

Martina Sáblíková a její rok 2020
Famózní

Sáblíková!

Na

třech

kilometrech obhájila světové zlato.
Martina Sáblíková odstartovala letošní
sezónu, jak nejlépe mohla. Češka
obhájila svůj loňský triumf a na
mistrovství světa v Salt Lake City
vyhrála závod na 3 000 metrů . Celkově
získala už 21. zlatou medaili ze světových šampionát.
Ledecká po úžasné jízdě ovládla super-G ve Val d‘Isere
Na závěr náročného trojboje ve Val
d’Isere si Ester Ledecká schovala
nejlepší výkon. Po šestém a sedmém
místě ve sjezdech si nečekaně
podmanila super-G a slaví druhé
prvenství
v
závodě
lyžařského
Světového poháru v kariéře.
Fantastická Davidová získala zlato
Na MS v biatlonu Markéta Davidová
letos získala ve vytrvalostním závodu na
15 km zlato. Ani jednou neminula a po
výborném běhu neměla konkurenci.

Marian Kadlec, M. di Virgiliová
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Zábava i bez elektroniky
Každý se doma v karanténě už nudí a chceme se zabavit jinak než telefonem. Tak

vytahujeme deskové hry. Deskové hry dokážou rozvíjet fantazii, slovní zásobu,
zlepšují paměť, logické myšlení a mnoho dalšího.
První tip na deskovou hru jsou:
Monopoly
Monopoly už má mnoho verzí, ale nejzábavnější je první vydání. Monopoly se u nás v
Česku prodávalo už kolem roku 1918. Tehdy
se nejmenovala Monopoly nýbrž Business.
Princip hry byl pořád stejný jen s tím, že
některé ulice se jmenovaly zastaraleji.
Pravidla hry jsou celkem jednoduchá. Je
potřeba si koupit ulice a čekat, než ostatní
zkrachují a přitom nezkrachovat sám.

Druhou tentokrát karetní hrou je:
Poker

Také poker má mnoho verzí, ale tady se
každá verze hraje trochu jinak. Dá se hrát o
peníze i bez nich. Je celkem 13 druhů
pokeru. Tohle jsou ty nejznámější druhy:
Draw poker, Stud poker, Community poker,
Fixed Limit. Poker se dá ještě dělit podle
sázek, ale to už je složitější na vysvětlení.
Hraje se s balíčkem, který obsahuje 52
karet. 2 karty jsou naše a další se vykládají
na stůl. Ty jsou společné. Cílem je vytvořit
co nejvyšší kombinaci z našich a společných
karet.
Nicol Čekalová
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Hudba
Pokáč
Vlastním jménem Jan Pokorný. Je narozený 25.
července 1990, je mu tedy 30 let. Své písničky
doplňuje kytarou a ukulelem, na které se naučil už v
dětství. Ve svých písničkách často aplikuje ironii a
sarkasmus.
Za jeho první proslavení by se dalo považovat demo
album Pekáč, které vydal roku 2009. Jeho první
koncert byl 4. dubna 2009 ve Slaném. O 2 roky
později vydal druhé demo album jménem Pokák.
Utvořil duo s Voxelem a vytvořili velmi úspěšnou
skladbu Zejtra je taky den. Jeho první debutové
album Vlasy vydal roku 2017.
Roku 2017se zúčastnil Českého slavíka Mattoni. Byl
nominován Objevem roku. Skončil na třetím místě.
a
Mezi Pokáčovy neznámější písničky patří: Anděl, Mám
doma kočku, Cowboy, Rád chodím na poštu, Hrdinský
čin, V lese a mnoho dalších.

Nicol Čekalová

Harry Styles (Harry Edward Styles)
Britský zpěvák, model, herec, tvář společnosti Gucci a
spisovatel hudebních textů.
Jak se k tomu dostal? Pojďme si říct jeho příběh od
začátku.
Všechno to začalo, když se Harry přihlásil do soutěže X
Factor. Protože nepostoupil, jednu z porotkyň napadlo
spojit ho s kluky, kterým se to také moc nepovedlo.
Nakonec postoupili a umístili se na 3. místě. Tady to ale
nekončí. Harry Styles vymyslel pro jejich novou chlapeckou
kapelu legendární jméno ,,One Direction“. Po vydání jejich
prvního songu se stali jednou z nejslavnějších mladých
skupin. Po několika letech se však skupina rozpadla a
zpěváci rozjeli každý svou kariéru.
Když se Harry odtrhl od skupiny, začal si psát vlastní
písně, které sklízely velký obdiv. V roce 2017 se vydal na své tour s názvem Live on
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tour, díky němuž se vyhoupl ještě výš. Na tour Love on tour, které se koná tento a
příští rok, bude zpívat především písně z alba z roku 2019 Fine line.
Harry je v současnosti považován za nejúspěšnějšího člena kapely. Zahrál si například
ve filmu Dunkerk, stal se tváří společnosti Gucci, čímž se dal na částečnou
modelingovou kariéru. Je považován za módní ikonu. V roce 2017 vystupoval na Victoria
´s Secret Fashion Show v Šanghai, kde zahrál své písně „Kiwi“ a „Only Angel“. Styles
se jako první muž v historii objevil sám na obálce amerického módního časopisu Vogue.
Pro fanoušky

Harryho Stylese
&

One Direction
Pokud jste fanoušci skupiny One Direction nebo Harryho Stylese tady
máte pár věcí s nimi, které si můžete za přijatelnou cenu zakoupit.
Emma Gruberová
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TIPY NA KNÍŽKY
Lockdown je dlouhý, tak si pojďte přečíst něco pěkného. S našimi tipy se určitě
nebudete nudit.
Tip pro 1.stupeň
,,O DÍVCE, KTERÁ OBEPLULA ČAROZEM V LODI VLASTNÍ VÝROBY“
Catheryne M. Valenteová
V první z několika úspěšných knih z Čarozemě se společně s holčičkou September a
Zeleným větrem, v zelené kamizole a v zrovna tak zelených sněžnicích, na Levhartici
mírných vánků, poprvé vydáme do světa
Čarozemě - světa, který hýří fantazií,
který je docela jiný než ten náš.
Právě tam totiž pozná September, která
nade všechno miluje oranžovou a už
odnepaměti má vše jen oranžové, třeba
draka ,,A až L“ nebo trochu chlapce,
trochu džina jménem Weekend.

Tip pro 2. stupeň
„STRANGER THINGS, TEMNÝ EXPERIMENT“
Gwenda Bond
Pozdní léto roku 1968, Indiana. Tehdy, když Američané poprvé přistáli na měsíci, když
se ještě bojovalo ve Vietnamu, dávno před Eleven, Mikem i Stevem nebo zmizení Barb.
Před celým děsivým příběhem seriálu Stranger Things, byla Terry Ivesová, studentka,
která se rozhodla za svou kamarádku podstoupit testy, v tenkrát docela nové
laboratoři v Hawkins. Povídalo se, že je
tam zdrogují. Povídalo se, že na nich
budou provádět testy, po kterých si
nebudou vůbec nic pamatovat. Povídala se
spousta věcí. Ale jí to nevadilo. Přeci jen,
dávali tam za to patnáct babek a jí by se
prachy hodily. A tak to začalo…
Anna Směšná
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Móda
Typy outfitů na jaro pro holky
Jednobarevné výraznější šaty s
jednoduchým střihem

Vzorované šaty
s pastelovým podkladem

První outfit se týká převážně první skupiny výrazné barvy. Tyto šaty jsou
jednoduchého střihu a ozvláštňují je jednoduché prvky jako například mašle v pasu
nebo třásně na dekoltu.
Druhé šaty jsou také výrazné, ale zmírňuje je tričko růžové pastelové barvy.
Kdybyste si chtěli vzít takto vzorované šaty, je vždy lepší vzít si pod ně nějaké
nevýrazné tričko nebo v některých případech i košili, protože to zmírní křiklavost
šatů. Kdybyste si pod ně vzali další vzorované tričko, nevypadalo by to moc dobře a
vzory by se navzájem bily.
Emma Gruberová
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Pár vtípků na závěr…
LENOCHOD
Holčička povídá mamince: ‚‚Hele mamí, koukej, lenochod!‘‘
Mamka se otočí tam, kam ukazuje holčička a diví se.
Holčička: ‚‚Apríl! To je jen táta!‘‘
ĎÁBEL
Ďábel povídá bohu: No tak, nech mě vytvořit aspoň jednu věc.
Bůh: No tak dobře…
.
.
.
...A TAK VZNIKLA FYZIKA…
NOTÝSEK
Pepíček přijde ze školy a maminka se ho ptá:
Co jste se dneska naučili ve škole?
A Pepíček povídá: Počítat do deseti, 1 2 3 4 6 7 8 9 10.
A kde je pětka?
No přece v notýsku…
BONBÓNY
Maminka: „Pepíčku, když Kačenka dostane 24 bonbónů a sní jich 17, kolik bonbónů jí
zůstane?“
Pepíček: „24, protože kačenky nejí bonbóny“
DOMÁCÍ ÚKOLY
Učitel zadává úkol: Doma vypracujete cvičení 8, 9 a 10.
Hurvínek si povzdechne: Chudák taťulda…
ŽEBŘÍK
„Mamí, upadl nám žebřík“ říká syn.
„Tak to řekni tátovi!“
„On už to ví, visí na okapu“
VELIKONOCE
Velikonoce vznikly spojením slov “veliká“ “noc“?
To asi proto, že nedělní noc se často protáhne až do úterý.

29
VALENTÝN
Dívka: „Víš, co je 14. února?”
Chlapec: „Samozřejmě.”
Dívka: „Skutečně?”
Chlapec: „Ano, začíná Liga mistrů!”

Mladá žena si odpoledne zdřímla. Když
se probudila, vyprávěla svému manželovi: „Zdálo se
mi, že jsi mi na Valentýna dal perlový náhrdelník.
Co myslíš, že to znamená?”
,,To se dozvíš večer,” řekl.
Toho večera se muž vrátil domů s malým
balíčkem a dal ho své ženě. S nadšením ho
otevřela. Našla tam knihu s názvem „Výklad
snů”.

Chlápek přijde na poštu a všimne si, že u jedné
přepážky stojí proplešatělý padesátník a má před
sebou hromadu růžových obálek polepených
srdíčky. Na každou stříkne z lahvičky parfém a
dá ji na vedlejší hromadu. Chlápek vyvalí oči a
ptá se ho, co to dělá.
Padesátník odpovídá: „Rozesílám tisíc
valentýnek podepsaných Hádej kdo!”
,,Ale proč to děláte?”
,,Jsem právník se specializací na rozvody!”
Vtipy vyhledaly: Šarlota Kožená, Martina Musilová a
Miluše Ondičová
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Tímto se s vámi loučíme. Snad jste si časopis užili a my se na vás
budeme těšit před letními prázdninami s dalším číslem!
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